


ভন্বিক্ষা। 
ভীম্মের মত মহৎ চরিত্র আর মহাভারতে নাই বলিলেও চলে। নেউ 

দেব্চরিত্র লইয়া নাটক রচনা করা আমার পক্ষে অসমসাহসিকতার 
কথা । অথচ এরূপ চরিত্র চিত্রিত করিবার প্রলোভনও সংবরণ করিত 
পারি নাই। পাঠকগণ আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করিবেন । 
(আমি ভীম্মের জীবনবৃত্বীস্ত লিখিতে বসি নাই। কিংব! ভীম্ম সঙ্গান্থে 

মহাভারতে বর্ণিত কাব্যটুকু সম্ধলন করিতেও বসি নাই। ভীগ্গের জন্ম- 
ৃত্বান্ত হইতে নাটক আরম্ভ না করিয়া সেই জগ্ত আমি তীহার প্রতি. 
হইতে এই নাটক আরম্ভ করিয়াছি, এবং কোন কোন স্থলে বিশু 
কল্পনার সাহায্য লইয়াছি। 

নাটকে এরূপ কাল্পনিক ব্যাপারের অবতারণা যে সম্পূর্ণ সংস্কৃত 
অলস্কারশান্ত্রস্গত তাহা পণ্ডিত মাত্রই অবগত আছেন। কালিদাসের 

অভিজ্ঞানশকুস্তলে বর্ণিত অনেক ব্যাপারের উল্লেখমাত্র মহাভারতে 
নাই। ভবভূৃতিও তত্ত্রচিত উত্তর-রামচরিতে বর্ণিত বহু ঘটনা কলা 
করিয়াছেন। | 

সত্যবতী ধীবরনন্দিনী, ধর্ম কুমারী । তিনি খধির নিকট 'অনস্ত- 
যৌবন” বর চাহিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু ভীত্মের পতন সংবাদে ষে তিনি 
মুহূর্তে স্থবিরা হইয় গিয়াছিলেন, ইহা মহাভারতে বর্সিত উপাখ্যানে নাই 
তিনি সে সময়ে বাচিয়াছিলেন' কিনা, সন্দেহ। এ স্থলে আমি কাবা- ৃ 
| (হিসাবে কল্পনার সাহাধা লইয়াছি। 
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ভীম্মের সহিত অন্বার সম্প্রীতি নাটকান্ুসারে কল্পিত হইয়াছে । 

“ তাহার প্রতিজ্ঞার কঠোরত্ব ও চরিত্রমহত্ব তাহাতে বদ্ধিত হইয়াছে বলিয়াই 
আমার বিশ্বাস। 

, : দাঁশরাজের চরিত্র সম্পূর্ণ কাল্ননিক। মহাভারতে তাহার উল্লেখ 
মাত্র আছে। 

ভীগ্ষের প্রতি শান্বের বিদ্বেষ নাটকহিসাবে কল্পিত হইয়াছে। 
$ মাধবের চরিত্র সম্পূর্ণ কাল্পনিক । 

অন্য ক্ষুত্রাপি বোধ হয় আমি মহাভারতের উপাখ্যান লঙ্ঘন করি 
মলাই। 

- অন্তান্ত চরিত্র সম্বন্ধে যাহাই হৌক, আমার বিশ্বাস যে আমার করনা 
্বারান্ভীম্মের মহৎ আদর্শ চরিত্র কুত্রাপি সপ্ন করি নাই। ইতি। | 

গ্রন্থন্কাল্ল । 







উ্ীদ্বিজেত্দ্রলাল ল্লাক্স-প্র শীত । 

স্বরধাম, ২নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন, 

হ্ালিক্কাতত৭। 

মূল্য ১॥* টাকা মাত্র 



কলিকাতা, ২৯১ নং কর্ণওয়ালিস স্্ট, 
বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে 

শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাঁধ্যাপ্গ কর্তৃক প্রকাশিত । 

কলিকাতা, ৬নং সিমলা! স্ট্রীট, 

“এমারেন্চ, প্রিস্টিং-ওয়ার্কস্” হই, 
শ্রীবিহারীলাল নাথ কর্তৃক মুক্রিত। 



বতুন্নান্ন মুগেকল 

নূতন ভাবের প্রবর্তক 

্বর্গায় মহাপুরুষ 

৮ুছেন্ আুকোপাশ্যান্মেক্র 

উচ্ছেশে 

এই নাটকখানি উৎস্ষ্ট হইল। 





স্থান__ব্যাসের আশ্রমউদ্ভান। কাল-_প্রভাঁত। 

ব্যাস ও ভীম্ম সেই উদ্যানে পাদচারণ করিতেছিলেন। 

ব্যাস। ধর্দধ্বের পরম তত্ব নিহিত গুহায় । 

ভীম্ম। কোথার খুঁজিব তারে? 
বাস। আপন অন্তরে । 

তীশ্ব। কিরূপে পাইব তারে ? 



প্রথম অঙ্ক। ] ভীত্ম।, [ প্রথম দৃশ্য । 

ব্যাস। 

ভীম্ব। 

ব্যাস। 

ভীক্ম। 

 ব্যাস। 

ভীম্ম। 

ব্যাসধ 

ভীম । 

ব্যাপ। 

 ভীম্ব। 
. ব্যাস, 

০... হাশ্তিঘুখে বলিঘান দেবতার পর্দে_ 

-অবহিত মনে 
উতৎকর্ণ হইয়া"শুন--সেই সুমধুর 
আচ্ছাদিত, ঞ্রুব, গাঢ়, গভীর সঙ্গীত 
--আপনার হৃদয়-মন্দিরে । 

কৈ! কিছু 
শুনিতে না পাই প্রভূ! 

পাইবে নিশ্চয় 
দেবব্রত! তোমারে দিয়াছি দিব্যজ্ঞান। 
এইবার শুন দেখি ; - শুন বাঁজে 
হৃদয়-বীণার তারে মধুর বঙ্কার; 
শুন দেবব্রত। শুনিতেছ? 

শুনিতেছি 
যেন এক দুরশ্রুত সমুদ্রকল্লোল। 
বুঝিতেছ মর্ম তার? 
কিছুই বুঝি না। 
মন দিয়] শুন পুনরায় । 

গুনিতেছি। , 
শুন দেবব্রত--এ মহাগীত বাজে__ 

“সকল ধর্দের মূল-_ত্যাগ-পরুহিতে” | 

ত্যাগ খষিবর ? রে 

ত্যাগ । আপনার স্তুখ 



প্রাথম অঙ্ক | ] “ভীন্ম। প্রথম ষ্ঠ 

ভীম্ম ৷ 

ব্যাস। 

ভীম্ম ৷ 

ব্যাস। 

ভীষ্ম। 

ব্যাস। 

ভীম্ম। 

ব্যাস। 

ভীক্ম। 

ব্যাস। 

ইহাই পরম ধর্ম ঠ ধন্ম-সনাতন *১--- 

অপর সকল ধর্ম যাহার সম্তান। 

নিজ সুখ বলিদান দেবতার "দে? 

নিক্জ স্থুখ বলিদান দেবতার *দে--. . 
এই মহাধন্ম। 
কে সে দেবতা? 

মানব। 

কি হেতু করিবে নর সুখ ব লদান ? 

লভিতে পরম সুখ । 

কি সে স্ুথ প্রভু? 

বিবেকের জয়ধ্বনি, আত্মার সস্তোষ, 
মানুষের আশীর্বাদ। সেই মহাসুখ, 

ত্যাগের পরম শান্তি_নি$টে যাহার 

স্বার্থের দিদ্ধির সুখ পাও 5১য়ে যায়__ 

সূর্য্যোদয়ে চন্ত্রসম । মাহষের জয়, 

সভ্যতার অগ্রসার-_স্বার্ট বলিদানে | 

সে মহা উদ্দেশ্টে স্বীয় কর্তব্য পাঁলন-- 

মহাস্ুথ দেবব্রত । 
বুঝিতেছি প্রভু । 
মনঃস্থির হ'য়ে কর এই মন্ত্রজপ ১ 
স্পষ্টতর স্পষ্টতর শুনিবে সঙ্গীত ) 

সম্মিলিত, পৃথিবীর সব গীত-ধবনি, রি 

্ | 1৩ ্ ু 



প্রথম অঙ্ক |] ভীম্ম ।' [ দ্বিতীয় দৃশ্য ! 

বেজে ওঠে সমস্করে যে মহাসঙ্গীতে ; 

বেণুর নিস্বনে জাগি” যেই সামগাঁন 
শৃঙ্গের উচ্ছণসে গিয়! হয় অবসান । 
মন্ত্র কর জপ। 

ভীম্ম। যথাদেশ খধিবর | 
*ব্যাস। সন্ধ্যা সমাগত । চল আশ্রম ভিতর । 

[ উভয়ে নিক্ষান্ত ] 

হ্িত্ীস্ম দুস্থ । 

স্থানি-_নর্মদার তীরে খেয়াঘাট । 

,কাল- সন্ধ্যা | 

দাশরাজের কন্তা সত্যবতী একাকিনী 

সেইখানে বেড়াইতেছিলেন। 

সভ্যবতী। সুর্য অস্ত গেছে-_এ্র ফুটিতেছে ধীরে 
... নীলাকাশে শত শত নক্ষত্র ভাস্বর, 
85. প্রবাসীর চিত্রপটে বাল্যস্থৃতি সম। 
৪]. 



প্রথম অঙ্ক | ] ভাম্ম। [ দ্বিতীয় দৃশ্য 

আজি মনে পড়ে সেই রঞ্জিত সন্ধ্যায়, 
বাহিতেছিলাম তরী যমুনার জলে, 
একাকিনী। এক কৃষ্ণ দীর্ঘকায় খাষি 

কহিল সে তীরে আসি”, “সুন্দরি! আমারে 

পার কর, বিনিময়ে লহ আশীর্বাদ |. 

দীর্ঘ শ্বেশ্মশ্র তার পবন-কম্পিত, 

করুণ কাতর স্বর। ভিড়াইয়া৷ তরী 

লইলাম খষিবরে। ভাসিল আবার * 
তরণী নদীর জলে। দেখিতেছিলীম 

শুনিতেছিলাঁম তাঁর তরল কল্লোল। 

'অকন্মাৎ করম্পৃষ্ট হয়ে ভেঙ্গে গেল 
আমার জাগ্রত স্বপ্ন । তাঁর পর এক-_ 

সঘীগণের প্রবেশ । 

১সখী। এই যে এখানে মতস্তগন্ধা ! 
২ সখী । . একাকিনী। 

৩সখী। চল সথি! গৃহে চল। 
৪ সখী । গৃহে চল সথি! 

সত্যবতী। যাইতেছি। তোমরা এগৌও। 
১ সথী। সেকি কথা! 



প্রথম অঙ্ক । ] * ভীঘ্ম। [ দ্বিতীয় দৃশ্য 

ক্ষমা 

আমরা কি যেতে পারি, হেথা একাকিনী 

রাখিয়া তোমারে" 

সত্যবতী। যাঁও, যাও বলিতেছি। 

২সখী। ওকি! ুদ্ধকেনসথি! কি দোষ করেছি? 

সত্যবতী। কোন দোষ কর নাই। রুক্ষ হইয়াছি-_ 
কর প্রিয়সথী। [ হাত জোড় করিলেন ]। 

৮ সথী। ও আবার কি প্রকার ? 

, সত্যবতী। সত্য,ক্ষমা কর। 
এ ৪ সর্থী। করিলাম ক্ষমা । তবে গৃহে ফিরে চল। 

সভ্যবতী। তোমর! আমারে ভালোবাসো ? 

১লথী। ভালোবাসি? 

কে বলিল।-_ 

»২ সর্থী। ভালোবাসি? কিছু না কিছু না। 

৩সঘী। তোমারে আমরা সব বিষ চক্ষে দেখি । 

৪ সখী। ভালোবাসি কিনা তাই করিছ জিজ্ঞাসা ? 

সত্যবর্তী। সত্য যদি ভালোবাঁস, তবে ত্বণা কর 

দ্বণা কর পাপীয়সী ধীবর-কন্তায় ! 

“১ জখী। সেকি! 

সত্যব্তী। জানে কি কে আমে? 

২ সথ্থী। জানি-_সত্যবতী। 

৬] 

সত্যবতী। আর কিছু? | 
৩ সর্থী। দাশরাজ-কন্ত! তুমি অনন্ভযৌবন1 1 ; 

শি 



প্রথম অঙ্ক | ] ভীক্ম । [ দ্বিতীয় দৃশ্য । 

সত্যবতী। আর কিছু? 
৪ সথী। কই, আর কিছুই জানি না। 
সত্যবতী। কিছুই জানো না তবে, জানিবে না' কভু । 

_যাও প্রিয়সধী সব গৃহে ফিরে যাঁও, 

আমি যাইব না। 
১সখী। কেন? 

সতাবতী। বলিব না। 

২সী। কেন? 

সত্যবতী। এ “কেন”র সহুত্তর পাইবে না কভূ। 
যাও গৃহে ফিরে যাও। আমি যাইব না; 

আমার আলয় নাই। 
১সখী। কি? কীদিছ সথি? 

সত্যবততী। না না ফিরে যাও । 

২সখী। একি! কেনরক্ষ স্বর? 

সত্যবতী নীরব রহিলেন। 

৩ সব্ধী। নীরব যে মতম্তগন্ধা? কি ভাবিছ সখি? 

৪ সথী। সত্য, কি ভাবিছ সথি ? 

সত্যবতী। কিছু না। 

৩ সখী । বলনা। 

সত্যবতী। জানি না কি ভাবিতেছি। 
৩ সখী। বলিবে না সথি? 

৪ সখী । দেখিয়াছি আমি, শুভ্র সুন্দর প্রভাতে-_ 
৭ 
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চাহিয়া স্থদূর নীল শৈলরাজি পানে, 
তুমি চেয়ে চেয়ে থাক উদাস প্রেক্ষণে 
বহুক্ষণ ; অকন্মাৎ চক্ষু ছুটি হ'তে 
দুটি উষ্ণ অশ্রবিন্দু নেমে আসে ধীরে 
বমজ ভগ্মীর মত, সমবেদনায় । 

শুনিয়াছি কখন বা কহিতে কহিতে 

থমকি দীড়ায় বাক্য তব অদ্ধপথে ) 

বাদিত বীণার তার যেন ছি'ড়ে যাঁ় 
অকম্মাৎ। বল সথি কি ভাব নিয়ত ? 

স্ত্যবতী । কিছু নাঁ_কিছু না-_গৃহে চল সহচরী । 
কে ছিল আমার? কবে? কোথায়? কিছুনা! 

[ ইত্যবসরে ধনুর্বাণ হস্তে শাস্তন্ন আসির! দূরে দীড়াইয়। এই সব 

ব্যাপার দেখিতেছিলেন ও শুনিতেছ্িলেন। ক্রমে সত্যবতী সসহচরী 

'অপস্থতা হইলেন । শাস্তনু পূর্বববৎ দীড়াইয়া রহিলে ন। ] 

ছইজন বীবরের প্রবেশ । 

১ ববীবর। আজ সুবিধে হোল না। 

২ ধীবর। কিছু ন!। 

১ ধীবর । চল. বাড়ী ফিরে যাই। 

২ ধীবর। চল্ 
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১ ধীবর। ওরে এটা রাত্তির না দিন? 

২ ধীবর। রাত্তির। 

১ ধীবর। তবে অন্ধকার নেই কেন? 

২ ধীবর। ওরে চাদ উঠেছে রে চাদ উঠেছে । 
১ ধীবর। তাইত! কিন্তু বাবা কি ভয়ানক !__-যেন জল্ছে। 

২ ধীবর। তাইত রে 1-_ওঃ ! ওর পানে চাওয়া! যাঁচ্ছেনা। 

১ ধীবর। আচ্ছা, বল্ দেখি ভাই, চাদ বেণী উপকারী না' সূর্য্য বেশী 

উপকারী ? | 
২ ধীবর | কৃর্ষ্য। 

১ ধীবর। আরে দূর! 
২ধীবর। কেন? 

১ ধীবর। চাঁদ বেশী উপকারী । 

২ ধীবর। কিসে? 

১ ধীবর। আরে দেখ.ছিস্নে ভাই, টাদ না থাকলে কি অন্ধকারটাই 

হোত। চাদ অন্ধকার রাতে আলো দেয়। 

২ ধীবর। আর কৃর্ধ্য ? 

১ ধীবর। সেত দিনে আলো দেয়। তথন সুর্যের দরকারই নাই । . 
২ ধীবর। তুইত অনেক ভেবেছিস্। | 
১ ধীবর। ভেবে ভেবে কাহিল হয়ে গেলাম। 

[ সে বেশ স্থুলকায় ছিল ] 
২ ধীবর। তাইত দেখ্ছি। 

১ধীবর। ওরে--ও কে? রর 
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২ ধীবর। কৈ? 

১ ধীবর। এঁযে! 

২ ধীবর। মানুষ । 

১ ধীবর। বেঁচে আছে? 

২ ধীবর। উহঃ! মরে, গিয়েছে । 
১ ধীবর। মর্ধে কেন! 

২ ধীবর। নড়ছে না। জ্যান্ত মানুষ হলে নড়বে ত? 

* ১ ধীবর। আর মরা মানুষ বুঝি তালগাছের মত খাড়া দীড়িরে 

থাকে? 
২ ধীবর। তাইত। তবে ত- ধোকায় ফেল্লে। 

$ ধীবর। এ বেশ একটু ছোট-খাটো। রকমের ধোক্কা। এর ত 
মীমাংসা হয় না। 

« ২ ধীবর। কি করে হবে 1_-যদি ও বেচেই থাকবে, ত নড়ে না কেন? 

১ ধীবর। কে এমন মাথার দিব্যি দিয়েছিল! 

২ ধীবর। আর যদি মরেই গিয়ে থাকে, তবে সংয়ের মত খাড়া 

দাড়িয়ে থাকে কি করে”__?-_-এরকম ত দেখা যায় নি। 

১ ধীবর। কৈ! দেখেছি বলে'ত মনে হচ্ছে না। 

" ২ ধীবর। কি করে” মীমাংস। হবে! 

১ ধীবর। কৈ আর মীমাংসা হয়। .. 

২ ধীরর। আচ্ছা লোকটাকে জিজ্ঞাসা কণ্লে হয় না ? 
১ ধীবর। ["চিন্তিতভাবে ] হ'-_তা হয় বোধ হয়ব । 

২ ধীবর। তবে জিজ্ঞাসা করা যাঁক। [উভরে শাস্ত্র কাছে গেল। 
১৩ ] 
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১ ধীবর। ওহে! ওহে! 

২ ধীবর। ওহে ভদ্রলোকটি ! 
১ ধীবর। কথাও কয় না যে! 

২ ধীবর। তবে--মরে' গিয়েছে । 

১ ধীবর। 

চলে" যাই। 

২ ধীবর 

ফিরে যাই। 

শান্তনু । 

তা-_ছাই, তাই বলুক না। আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী 

| না, এবিষয় কিছু ঠিক করা গেল না। চল্ বাড়ী: 

[ উভয়ে প্রস্থান ] 

প্রাবুটের ভর! নদী উঠিয়াছে ছাপি+ 
তার কুলে কূলে । শরতের পূর্ণশশী । 
পূর্ণ প্রস্ফুটিত পন্ম। কোন ক্রটি নাহি। 
কিছু অপূর্ণতা নাহি । এই রূপরাশি-_ 
মাধুরীর উৎসবের পুর্ণ আয়োজন। 

এ রূপবর্ণনারূপ নিক্ষল প্রয়াসে 

ভাষা নিরুত্তর হয়।-_-এযে অপরূপ ! 

এষে ত্রিদিবের ছ্যতি, বিশ্বের বিস্ময় । 

-ধীরে ধীরে ভাবিবার শক্তি ফিরে আসে । 

কে এ বাল! ? কা" কন্তা ? কোথা তা”র বাড়ী? 
__এই দিকে গেল নাসে! কে বলিয়! দিবে- 
তাহার আবাস বার্তা ! 

[ ১১ 
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মহারাজ শান্তন্ুর বয়স্য মাধবের প্রবেশ । 

মাধব। এসো আমি দিব।--ওকি! আর একটু হলেই হয়েছিল 
আর কি ! | 

শান্তনন। কি? 
মাধব। মুচ্ছ?। আমি কথা কইলাম, আর তোমার কাছে যেন 

একটা বজাঘাত হোল । 

শান্তন্ন। নানা।__কি সংবাদ বয়স্ত? 

মাধব । মুগ পালিয়েছে । 

শান্তনু । তা! পালাক্। কিন্তৃ-_অপূর্বস্থন্দরী ! 
মাধব। কে? 

শান্তন্ন। একটি যুবতী | এতক্ষণ আমি নির্বাক হয়ে 
মাধব। ওঃ বুঝেছি । মদন আবার বাণ মেরেছেন। 

শাত্তন্ব। উঃ! : 

মাধব। বিষম যন্ত্রণা! বিষম যন্ত্রণা! প্রাণ যায়-_বাঁচিনে--এই 

রকম তঁ! 

শীস্তন। বয়ন !- 
মাধব। সেটা কিন্তু জেলের মেয়ে । 

শান্তন্ব। তুমি দেখেছ? 
মাধব। দেখেছি। 

শাস্তন্থ। আর একবার দেখাতে পারো ? 

মাধব। দেখে কি হবে? 

১২]. 
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শান্তন্থ । তাঁকে ভালো করে? দেখা হয় নি. বন্ধু!_-আর একবাঁর-- 

দেখবে । 

মাধব। বুঝেছি । চল, এই পথ দিয়ে । 
1 উভয়ে নিক্তাস্ত ] 

ততটীম্ত দুস্ঠ। 
০ ৩৬-০ হ 

স্থান__দীশরাজের আবাস গৃহ। কাল- প্রভাত। 

দাশরাজ অতি তুদ্ধভাবে পাদচারণ করিতেছিলেন। 
তাহার মন্ত্রী পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতেছিলেন । 

দাশরাজ। আমি চটিছি-_অত্যন্ত চটিছি। রাণীরই মাথা খারাপ না 
হয়। কিন্তু যদি বাড়িশুদ্ব-না এতটা-_না, আমি কালই রাজ্য ছেড়ে 

চলে” যাবো । 

. মন্ত্রী। আজ্ঞে 

দাশরাজ। আমি আজ্ঞে? চাইনে, কাজ চাঁই। কাজ যদি না কঙ্চে 
পারো, চলে” যাও । | 

মন্ত্রী। আজ্ঞে_কাজ কর্ধ বৈকি। 

দাশরাজ। “বৈ কি*।-_সকলের মুখে প্র এক কথা “বৈ কি”। 

[১৩ 
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“বৈকির এমন কি বিশেষ একটা গুণ আছে যে,তা আমি জানি 

না। আমি-না আমি আত্মহত্যা কর্ধ | 

_দ্বাশরাজ্জীর প্রবেশ । 

রাজ্ী। কর্কে ত কর্বে।--ঈঃ আত্মহতাঁ কর্ধে ! আত্মহত্যা করা 
. অমনি সোজা! কথা কি না ।__আত্মহত্যা কর্ষে! রোজই ত শাসাও-_ 

আ্মহত্যা কর্ধে। একদিনও ত কর্তে দেখ্লাম নী। আত্মহতা' 

“ কর্ধে। কর না। কর।--আমার সম্মুখে আত্মহত্যা কর। আজই 

কর। এক্ষণি। কর।-_কি চুপ করে? রৈলে যে? কর আত্মহত্য। ! 

দাশরাঁজ। তবে কর্র? 

রাজী । কর। 
দাশরাজ। তবে মন্ত্রী! আত্মহত্যা করি? করি? 
মন্ত্রী। আজ্ঞে তা কি হয়! 
দাশরাজ। তা হয়না বুঝি?--শুন্লে রাণী! মন্ত্রী বারণ কচ্ছে। 

নৈলে নিচ আত্মহত্যা কর্তীম । 

রাজ্ী। কেন! [মন্ত্রীকে ] তুমি বারণ কচ্ছছ কেন? তুমি বারণ 
কর্ধার কে? আমি রাণী--আমি আজ্ঞা করেছি। তার ওপর কথা !-- 

নাও, তোমার কাজ থেকে তোমাকে ছাড়িয়ে দিলাম । 
দাশরাজ। কি রকম! মন্ত্রী নৈলে রাজ্য চলবে কিরকম করে ? 

রাণী। রাজা ত ভারী! মোটে ত জেলের সার্দীর। অমনি হোলেন 
রাশবাজ। রাজ্যের মধ্যে ত একখানি গা-আর একটা নদীব 
আধখানা! রাঁজ-কাঙ্গ ত নদী কি পুকুরে জাল ফেলে মাছ ধর'। 

১৪] | | 
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“রাজ্য চ*ল্বে কেমন করে”! ওঃ! রাজ্য আমি চালাবে! । তুমি 

আত্মহত্যা কর। 

দাশরাজ। কি! তোমার কথায় ?_ রাণী ভিতরে যাও । 

রাজ্জী। ওরে পোড়ারমুখো- হৃতচ্ছাড়া মিন্দে! এর সামনে নিজের 

বিদা! জাহির কর! হচ্ছে !__আমি রাণী, আমার উপর কথা! ওরে 

ড্যাকুরা অলগ্পেয়ে__ | 

দাশরাজ। ছিছিছি! অশ্লীল। রাণী অশ্লীল। 

_বাজ্জী। রেরো--বেরো বাড়ি থেকে । নৈলে-_ 

দশিরাজ | নৈলে--কি? 

রাজ্ঞজী। নৈলে ঝাঁটাপিটে কর্ব । 

দ্াশরাজ । ঝাঁটাপিটে ? 

বাজী । ঝাঁটাপিটে। 

দাশরাজ | ঝাঁটাপিটে ? 

রাজ্ভী। ঝাঁটাপিটে। 

দাশরাজ । কেউ কখন শুনেছে যে কোন দেশের রাণী সে দোশির 

রাজাকে ঝাঁটাপিটে করেছে! মন্ত্রী! গুনেছ? 

মন্ত্রী। আজ্ঞে না। 

রাজী । তবে দেখ [প্রস্থান ] 

মন্ত্রী। মহারাজ সরে' পড়ন। সময় থাকৃতে থাকৃতে সরে* পড়ন। 

রাণী বড় রেগেছেন। 

দাশরাজ। কি! আমি রাজা, আমি এক নারীর ভয়ে সরে? 

পড়বো 1--ওরে কে আছিন্-নিয়ে আঁয় ত আমার তীর ধনুক, আর-_ 
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ম্ত্রী। পার্কেন না__সরে' পড়ুন। পার্কেন না। | 
দাশরাজ। তাই নাকি? 

মন্ত্রী। আমি ব+ল্ছি__সরে+ পড়ুন । 

দাশরাজ। আচ্ছা-_তুমি যখন ব+ল্ছে! ।-_আর তুমি যখন মন্ত্রী। 

[ গমনোগ্ভত | ] 

শান্তনু ও মাধবের প্রেবেশ। 

মাধব । এই বুঝি দাশরাজ 1 মহাশয় অপনি কি এ দেশের রাজা ? 
দ্াশরাজ। নৈলে কি তুমি রাজ।? দেখ--তোমরা খবর না দিয়ে-_- 

আমার কাছে এসে উপস্থিত যে! তার উপরে একেবারে “মহাশয় 

আপনি কি এ দেশের রাজা ?” এ কি রকম! আমার কাছে যা'র1! আসে 

তা”র। কি করে জানো? 

মাধব। আজ্ঞে না, তা ত জানিনে। 

দাশরাজ। তা'রী আগে এই মন্ত্রীর পিসতৃত শালাকে ভেট * 
পাঠায় । 

মাধধ। আজ্ঞে পিসতুত শালাকে !-- 

দীশরাজ। ই! পিসতুত শালাকে। তাঁর পর মাদতুত ভাইয়ের 
শণুরের কাছে হাত জোড় করে, দাড়ায় । 

মাধব। ও বাবা! এতখানি আদব কাক! ! 
দাশরাজ। আমি রাজা ।-_কি বলমন্ত্রী? 

মন্ত্রী। আজ্ঞে মহারাজ । | 

মাধব। তা কে অস্বীকার কচ্ছে! 
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. দাশরাজ। স্বীকার কচ্ছ্ছ? * 
মাধব । না হয় স্বীকার কর্লাম। 

দাশরাজ | “না হয় কি রকম ?-_ মন্ত্রী ! 

* মন্ত্রী। আজ্তে-_না হয়”টা আমিও বড় একটা বুঝতে পাচ্ছি নে। 

দাশরাজ। এর মধ্যে না হয়” টা হর নেই। .আমি রাজা। 
এখন কি বলতে চাও-_বল। 

মাধব । এখন ব্ল্তে চাই এই যে-_.আমার প্রিয় সখা-_-এই ইনি - 

অর্থাৎ এঁকে মদন বাণ মেরেছেন। ইনি তাই ছট ফট কচ্ছেে। 
দাশরাজ। মদন কে? মন্ত্রী! এই মদনটা-_কে? সে এই নিরীহ 

ভদ্রলোককে বাণ মারে কেন? ধরে" নিয়ে এস তাকে--আমি বিচার 

কর্ধ। বাণ মার্লে কেন? 

মাধব। শুন্তে পাই-_আপনাঁর একটী কন্তা আছে। কথাটা কি 
সতা? 

“”  দ্াশরাজ। তা আছে। 

মাধব । আমার প্রিক্ সখা তাঁকে দেখেছেন । এই তার অপরাধ ! 

এই অপরাধে মদন এঁকে বাণ মেরেছেন। মহারাজ! আপুনি এর 

একটা বিচার কক্ষন। 

দাশরাজ। নিশ্চয়ই কর্বধ। আমার মেয়েকে দেখেছেন ত আমি 

বাণ মার্ব। মদন মার্ষে কেন! মন্ত্রী! 
মন্ত্রী। বটেইত মহারাজ । 

দাশরাজ । মদন কি এই রকম বাঁণ মেরে বেড়ান ? 

মাধব। আজ্ঞে মহারাজ, এই তার ব্যবসা । 
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দাীশরাজ। ব্যবসা কি রকম? : 

মাধব | এই, যদি একৃজনের চেহারা-খাঁনা চলন সৈ হয়, আর গড়নটা 

যুৎসৈ হয়; আর তিনি ব্যাকরণ হিসাবে স্ত্রীলিঙ্গ শ্রেণীয় হন, এঁরা-_ 
অর্থাৎ এদের ক্ষুধা মাটি, রাত্রে ঘুম হয় নাঁ, দিবারাত্র পাখার বাতাস কর্তে 

হয়, প্রাণ আই ঢাই করে। 

দাশরাজ। কেন? 

মাধব। মদন বাণ মারেন। 
দাশরাজ। তাঁইত। মন্ত্রী! তুমিকি মন্ত্রণা দাও? 
মন্ত্রী। আজ্ঞে, আপনি যা উচিত বিবেচনা করেন। 

মাধব । আপনার মন্ত্রীটিত বেশ দক্ষ। এমন মোলায়েম সহজ মন্ত্রী 
আর কোন রাজার ভাগ্যে ঘটেছে বলে” আমি জানিনা । মন্ত্রণায় 

বৃহস্পতি ! 
দাশরাজ। খুব পুরাণ লোক কিনা ! 

* মাধব। তাই এত বুদ্ধি। 

দাশরাজ। মন্ত্রী, এই মদনকে ধরে নিয়ে এস। আমি বিচার 

কর্ধ। « 

" মাধব। আজ্ঞে মদনকে ধরা যাঁয় না। ত্রঁত গোল! 
দাশরাজ । ধরা যায় না! 

মাধব। না। 

দ্রাশরাজ। তবে উপায়? 

মাধব। জনিনি বদি কিনার ভীড়ে এর সঙ্গে বিবাহ দিতে 

স্বীকৃত হন, তা হ'লে এ যাত্রা উনি মদনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পান । 
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দাশরাজ। বিবাহ ! 

মীধব। তার দরকার ছিল না,কিন্ত এর কি রকম একটা কুসংস্কার 
উর জায়গার গুর কবিত্বের একটু অভাব। আপনি বিবাহ দিতে রাজি? 
* দাশরাজ। মন্ত্রী! 

মন্ত্রী। আপনার প্রিয়সথার সঙ্গে মহারাজের কন্তার বিবাহ দিতে 

হবে? | 

মাধব। অবিকল। 

মন্ত্রী। আপনার বন্ধুটি হচ্ছেন কে? এই হচ্ছে সমস্যা । 

[ দাশরাজ মনে মনে মন্ত্রীর বুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিলেন । ] 

মাধব। সে সমন্তা ভগ্ন করে, দিচ্ছি। আমার বন্ধুটী হচ্ছেন 
হন্তিনার রাজ! । | 

ম্ত্রী। হন্তিনার রাজা ! 
মাধব। আজ্ঞে । 

“ মন্ত্রী।. হন্তিনার মহারাজ ! 

মাধব। আজ্ঞে । 

মন্ত্রী। সম্রাট শান্ত? 
মাধব। অবিকল। ূ 

ম্ত্রী। [ দাশরাজাকে ] সিংহাসন থেকে উঠুন.। সিংহাসন থেকে 

উঠুন। 

দাশরাজ। কেন? কেন? সিংহাসন থেকে উঠবো কেন ? সিংহাসন 

থেকে উঠবে! কেন ? 

মনত্রী। আগে উঠুন, তারপর কথা কইবেন । নৈলে-- 

[১৯ 



প্রথম অঙ্ক। ] ভীন্ম। [ তৃতীয় দৃশ্য । 

দাশরাজ। নৈলে কি? 
মন্ত্রী। নৈলে রাজ্য গেল। 

দাশরাজ। এরা! এ্যা!__নৈলে রাজ্য গেল নাকি ? [ অর্ধ উথ্িত] 

রাজ্য গেল নাকি? 

মন্ত্রী। উ-ঠুন। 

[ দাশরাজ সিংহাসন ত্যাগ করিলেন । ] 

মন্ত্রী। মহারাজ হস্তিনাধিপতি ! আমাদের জন্ম সার্থক । এই সিংহাসন : 
গ্রহণ করুন। | 

দাশরাজ। সেকি! 

শান্তনু । প্রয়োজন নাই। দাঁশরাজ ! আপনি সিংহাসনে বসুন । 

দীশরাজ। [ অব্যবস্থিত-ভাবে ] মন্ত্রী--! | 
মন্ত্রী। বসুন, যখন সম্রাট অন্ুমতি কঙ্ছেন। কিন্তু হাত 'জোড় 

করে" বসুন । 

[ দাশরাঁজ উক্তবৎ করিলেন । ] 

মাধব। এখন আমাদের আবেদন? 
দাশরাজ। মন্ত্রী। 

[ মন্ত্রী দাশরাজের কর্ণে কি কহিলেন । ] 

দাশরাজ। অবপ্ত-_-অবশ্ত । মহারাজ আন্ছি। 

[ মন্ত্রী ও-দাশরাজের প্রস্থান ] 

মাধব। দাশরাজ তাঁর গৃহিণীর পরামর্শ নিতে গেল ;--মহারাজ 

এই বর্ধরটাকে দেখে, তার মেয়েকে বিষ্বে কর্তে প্রবৃত্তি হচ্ছে? 
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শাস্তন্থ। কিন্তু আমর! যে খবর নিলাম 'যে-*এই যুবতী দাশরাজের 

কন্তা নয়। ঃ 

* মাধব। এর পালিত কন্তা ত! এই বর্ধরের কাছে শিক্ষা ত। 

শান্তনু । শোনা গেল যে সে-_ষির বরে অনন্তযৌবনা বিদ্ধী । 

মাধব। হী, এই যুবতীর একটি ইতিহাস আছে দেখ্ছি। এ রকম 

অজ্ঞাতকুলশীলাকে বিবাহ করা যুক্তিসঙ্গত নয় মহারাজ । 

শান্তন্থা। ও সব ভাব্বার আমার অবসর নাই বন্ধু। আমি তাঁকে 
গাহ। 

দাশরাজ ও তীহার মন্ত্রীর পুনঃ প্রবেশ । 

মাধব। রাণী কিস্থির কর্লেন? 

দাশরাজ। রাণী কেন? 

, অন্ত্রী। মহারাজের পুল্র সন্তান বর্তমান? 

মাধব। সম্পূর্ণ। 

মন্ত্রী। তাই ত! 

মাধব। “তাই ত*কি? 

মন্ত্রী। মহারাজ! “তাই ত”। 

দাশরাজ। তাই ত। 

মাধব । এখন “মহারাজ” এই বিবাহ দিতে কি স্বীকার? 
দাশরাজ। তাই ত। 

মাধব। তবে অস্বীকার? 

দাশরাজ। তাই ত!-কিবলমন্ত্রী? 
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মন্ত্রী। তাই ত।. 

দাশরাজ। তাই ত। 

মাধব । স্বীকার না অস্বীকার? 

মন্ত্রী। তাই ত। 

দাশরাজ। তাই ত। 

মাধব । একট! উত্তর দিন? 

দাশরাজ | তাই ত। 

মাধব। এই কি আপনার শেষ উত্তর ?--তাই ত”? 

দাশরাজ। মন্ত্রী! 

[ মন্ত্রী দাশরাজের কাণে কাণে কি কহিলেন । ] ূ 
দাশরাজ। শোন ! আমার এই জেদ_-যে আমার মেয়ের ছেলে পরে 

রাজা হবে, তাতে থাকে প্রাণ যায় প্রাণ। তাতে মহারাজ স্বীকার? 
সোজা কথা ।--বল মন্ত্রী বুঝিয়ে বল। 

মন্ত্রী। মহারাজ শান্তন্থ! রাজার এই প্রতিজ্ঞা যে মহারাজের 
অবর্তমানে এই কন্তার গর্ভজাত সন্তান হস্তিনার রাজা হবে। এ প্রস্তাবে 

কি আপনি সম্মত ? 

শান্তনু! না-তা-কি রকম করে হবে? জ্যেষ্ঠ পুক্ত বর্তমান । 
দাশরাজ। তবে এ বিয়ে হবে নাঁ। সোঁজ! কথা। মন্ত্রী বুঝিয়ে বল! 

মন্ত্রী। মহারাজ শান্তনু ! তবে এ বিবাহ অসম্ভব । 

শীস্তন্। এই কি আপনার স্থিরসংকল্প ? 
দাশরাজ। ই1-এই আমার--কি বল মন্ত্রী-স্থির সংক__কি বল্পে? 
মাধব। সংকল্প__চলে” আন্গুন মহারাজ । কি!__ভাঁব্ছেন কি? 
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প্রথম অঙ্ক | ] ভীত্ম। [ চতুর্থ দৃশ্য । | 

শান্তনু । দাশরাজ ! আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি আপনার কন্তার 

পাণিগ্রহণ কর্তে চাই না। অনুঢা কন্তার উপর পিতার অধিকার । 

দাঁশরাজ । বিদায় হই ।-_এসো বয়স্ত। 

[ শান্তনু ও মাধবের প্রস্থান ] 

দাশরাজ। মন্ত্রী! ্ 
মন্ত্রী। আজ্ঞে। 

দ্রাশরাজ । আমায় বিছানায় নিয়ে চল। শুয়ে পড়ি । নৈলে-__নৈলে-_ 

মন্ত্রী। নৈলে? 

দাশরাজ। বুঝি দাত-কপাটি লাগে। 

[ নীত হইলেন ।] 

চ্তু্খ নুশ্থ্য । 

স্থান-_হস্তিনার প্রাসাদ-কক্ষ। কাঁল- প্রভাত । 

ভীম্ম একাকী একটি প্রাসাদ স্তস্তে পৃষ্ঠদেশ রক্ষা 

করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। 

ভীম্ম। সকল ধর্মের মূল ত্যাগ পরহিতে। 

বাঁজিছে ব্যাসের সেই মধুর সঙ্গীত 
নিয়ত অন্তরে । আর ধীরে ধীরে হৃদে 
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প্রথম অঙ্ক । ] ভীম্ম। [ চতুর্থ দৃশ্য । 

সঞ্চয় করিয়া শক্তি, নদীর কল্লোল 

বন্তার নির্ধোষসম যেন শোনা যায়। 

বকিতে বকিতে মাধবের প্রবেশ । 

মাধব। একেই বলে “ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো” । আবে! 

সে স্থন্দরী, তা তোর কি ?-_ 

ভীম্ম। কাকা! কি বক্ছেন আপন মনে? 
এ. মাধব। তার জন্য তোর ক্ষুধা নাই, নিদ্রা নাই, অন্ত কোন চিন্তা 
নাই, দিন দিন টিকৃটিকির মত দুর্বল হয়ে যাচ্ছিন্-_কেন না সে সুন্দরী । 

আরে সে সুন্দরী তাতে তোর কি? 

ভীম্ম। কে সুন্দরী? 
মাধব। সেই দিন থেকে কি রকম মুষড়ে গিয়েছে। 

ভীম্ম। কে? 

মাধব । কে আবার? তোমার এ বাবা ।-্রীযা! বলে” ফেল্লাম। 

ভীম্ম। হাঁ কাকা! বাবার কি হয়েছে? 

মাধব। দেই বলে'। কতদিন আর চেপে রাখি! আগুন আর 

কত দিন চাপা থাকে ! রাজ্যে অশাস্তি, গৃহে অশান্তি, আর শ্রীতকালে 

বারান্দায় শুয়ে, চাদের পানে চেয়ে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে, রাজার ভোল 

বঙ্গ/কাশ। কেন নাঁতার মুখখানি ভালো, 'আর- আর বলে' 

কাজ কি! 
ভীম্ম। হা কাকা, বলুন ত, বাবার কেন এরকম হযেছে । 

জানেন? 
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প্রথম অঙ্ক। ] ভীম্ম। [ চতুর্থ দৃশ্য । 
মাধব। আরে-_জাঁনি বৈকি? সবজানি। 

ভীম্ম। তবে বলুন না । আমি তাঁকে কারণ জিজ্ঞাসা ক/রেছি, 

তিনি কোন উত্তর দেন ন1। 

মাধব। এত। এদিকে ত হস্তিনার রাজা, ভারতের সম্রাট । 

কিন্তু নেহাইৎ বেচারী,_-আর বেজায় লাজুক । 
ভীম্ম। কি হয়েছে বলুন না? বাবা ক্রমে ক্রমে পাংশু 

মলিন হঃয়ে যাচ্ছেন কেন ? 

মাধব। কারণ সে সুন্দরী । 

ভীম্ম। কেক্থন্দরী ? 
মাধব। কে আবার? এক জেলের মেয়ে। ই] সুন্দরী বটে--তবে 

তার গায়ে মাছের গন্ধ। তাকে বিবাহ কর্ধার জন্য হস্তিনার রাজা 
দি 

| ভীনম্ম। তা বাবা তাকে বিবাহ করেন ন! কেন? 
মাধব। কুসংস্কার । ক্ষত্রিয় মহারাজ।--একটা ইচ্ছা হয়েছে । 

তরোয়াল বের কর। না মেয়েটার বাপের পায়ে ধর্তে বাকি রেখেছে। 

আমি না থাকলে তাও ধর্ত। 

ভীম্ম। মেয়ের বাপ কে? 

মাধব। কে আবার ?--এক জেলের সর্দার !--দাঁশরাঁজ ! রাজী 

খেতাব যে তাকে কে দিলে তা জানি না। 

ভীম্ম। তা মেয়ের বাপ কি বিবাহ দিতে স্বীকৃত নয়? 

মাধব। দেখে ত বোধ হোল না!-বল্পে যেষদি সেই মেয়ের মে 

ছেলে হবে (হবেকি না তাই এখন ঠিক নেই ) যদি সেই ছেলেই রাজ্য 
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প্রথম অঙ্ক ।] ভীম্মণ [ চতুর্থ দৃশ্য । 

পাবে মহারাজ এই শপথ কর্তে পারেন, ত জেলের সর্দার মহারাজকে 
মেয়ে দিতে পাঁরে। 

তীম্ম। পিতা তাতে সম্মত হলেন ন। ? 

মাধব। সম্মত হবেন কেমন করে”? তার উপযুক্ত জোগ্ঠপুত্র-_ 

তোমাকে রাজা না করে”__রাঁজা কর্কেন এক জেলেনীর ছেলেকে !-_ 

গায়ে মাছের গন্ধ! যাই কবিরাজ নিয়ে আসিগে। মহারাজ যে বেশী 

দিন বাঁচেন__তা বোধ হয় ন!। 

প্রস্থান - 

ভীম্ম। এই মাত্র!-হায় পিতা, আমার কারণে 

তুমি ছুঃখী, রুগ্ন, দীন, মলিন, কাতর ! 

জানোনাকি পিতা তব একটি ইঙ্গিতে 

অসাধ্য সাধিতে পারি! কেন মুখ ফুটে 

বল নাই প্রিয়তম জনক আমার ! 
এত স্নেহ-_এত ম্নেহ পিতৃদেব তব 

অধম পুত্রের প্রতি 1--দেখাইব পিতা, 

এ অগাধ শ্নেহের অযোগ্য নহি আমি । 

_-এ ছুঃখ আমার জন্য !-_পারি যবে প্রাণ 

তোমার স্থখের পদে দিতে বলিদান 1” 

[ প্রস্থান ] 

উপরে মহাদেব ও উমার প্রবেশ,। * 

7 মহাদেব । আরম্ভ হইল এক নূতন অধ্যার 
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মাঁনবের ইতিহাসে । চেয়ে দেখ উমাঁ_ 

পর দীর্ঘকায় গৌর সুন্দর যুবক 
চিন্তামগ্ন মহীরুহতলে-_এী যুবা 
শুনাবে নৃতন এক গভীর সঙ্গীত 
বিশ্বতলে, যাহ পৃর্ক্বে কেহ শুনে নাই। 

উমা । কি সঙ্গীত প্রাণেশ্বর ! 

মহাদেব । ত্যাগের সঙ্গীত-- 

এ ত্যাগ নিবদ্ধ নহে শু তপস্তায়, 

শাস্ত্রের বিচারে, কিন্ব। ধর্মের গ্রচারে 2 

এই ত্যাগ প্রসারিত জগতের হিতে 
কর্মপথ দিয়! প্রিয়তমে ! এ যুব! 

শুনাবে ত্যাগের তন্ত্র _বেদবাক্যে নহে, 

ৰ সমস্ত জীবনব্যাপী কর্মে প্রিয়তমে ! 

উমা । ত্রীযুবা? কি নাম উহার ?, 

মহাদেব। দেববত। 

উমা । কে উহার পিতা? 

মহাদেব । রাজরাজেন্দ্র শান্তনু । 

উমা । কে উহার মাতা ?. 

মহাদেব। গঙ্গা--সপত্বী তোমার । 

রহাউ 



সিওন্ন দুশ্ঠ। 
০2০ ০০ 

স্থান-দাশরাজের আবাস গৃহ । কাল-- প্রভাত । 

দাশরাঁজ, মন্ত্রী ও ভীম্ম দণ্ডায়মান । 

দাশরাজ । ইনি হস্তিনার রাজার ছেলে ? 

মন্ত্রী। ইনিই হন্তিনার যুবরাজ । 
দাশরাজ । তোমার নাম? 

ভীম্ম। দেবত্রত। | 

দাঁশরাজ | তা বেশ নাম। তা এখানে কি মনে করে” এসেছো ? 

ভীম্ম। আত্মবলিদান দিতে। 

দাশরাজ। কি দিতে? 

ভীম্ম। আত্মবলিদ্দান। 

দাশরাঁজ। সে আবার কি ?-_মন্ত্রী। 

মন্ত্রী। হস্তিনার যুবরাজ? আপনার প্রার্থনা! সরল ভাষায় ব্যক্ত 
করুন। আপনি কি চান? 

ভীম্ম। দাশরাজকন্তাকে | রর 

দাশরাজ | তবে যে বল্লে যে,কি দিতে এসেছো ? 

[ মন্ত্রী দাশরাজের কর্ণে কি কহিলেন । ] 

, শীশরাজ। তা সহজ ভাষায় বলে না কেন ? তোর্মীর' এতদিন বিয়ে 

হয়নি? . | ূ | | 
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প্রথম অস্ক | ] ভীম্ম। ॥ [ পঞ্চম দৃশ্য; 

ভীম্ম। আমি অনুঢ়। 

মন্ত্রী। অর্থাৎ আপনার বিবাহ হয় নি। . এই ত? 

ভীম্ম। অবিকল। 

দাশরাজ। মন্ত্রী! [ জনাস্তিকে মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া ] 

তবে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিলে--এই সত্যবতীর ছেলেই রাজ 

হবে ত? 

ভীষ্ম। আঁপনি ভুল কচ্ছেন দাশরাজ? আমি দাশরাজকন্তাকে 

স্বপ্ং বিবাহ কর্ধার অভিপ্রায়ে এখানে আসি নাই। আমি তাকে, 

মাতৃপদে বরণ কর্তে এসেছি । 

দাশরাজ। সে আবার কি!_মন্ত্রী! তুমি এর সঙ্গে কথা কও 

আমি ওর কথা কিছু বুক্তে পাচ্ছিনা। 

ন্ত্রী। হস্তিনার যুবরাজ, অনুগ্রহ করে” সরল ভাষায় আপনার বক্ত
ব্য 

স্তাপন করুন ।-_“মাতৃপদে বরণ কর্তে এসেছেন” তাঁর অর্থকি? 

] ভীম্ম। আমি দাশরাজকন্তাকে পিতার মহিষীরপে প্রার্থনা কণ্চে 

এসেছি। 

দীশরাজ। এ লোকটা পাগল বোধ হচ্ছে।_মন্ত্রী! 

মন্ত্রী। কিন্তযুবরাজ ! মহারাজ শাস্তনুর সঙ্গে সত্যবতীর বিবাহের 

নিক্ষল প্রস্তাব ত একবার হ/য়ে গিয়েছে । 

ভীম্ম। তা জানি দাশরাজমন্ত্রী। 

মন্ত্রী। তবে? 

তীম্ম। আমি সেই ব্যর্থ প্রার্থনা আবার ফিরে এনেছি। পিতা! এ 

কন্তার ভাবী পুত্রকে রাজান্বত্ব দিতে অন্বীক্ৃত হয়েছিলেন না? 
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প্রথম অঙ্ক।] তীন্ম। [ পঞ্চম দৃশ্য । 

মন্ত্রী। প্রকৃত কথাস্বটে । 

ভীম্ম। অস্বীকৃত হয়েছিলেন--আমারই জন্য । আমি মহারাজের 
একমাত্র পুভ্র। 

মন্ত্রী। শুনেছি যুবরাজ । 

ভীম্ম। এখন আমি সে প্রস্তাবে স্বীকৃত হচ্ছি। 

মন্ত্রী। “কিন্তু মহারাজ শান্তনু স্বয়ং তাতে অস্বীকৃত। 

. ভীম্ম। তাতে কি যায় আদে? রাজ্যন্বত্ব আমার। আমি সে স্বস্থ 
পরিত্যাগ কচ্ছি। 

_. মন্ত্রী। [ সবিন্ময়ে ] আপনি আপনার রাজ্যস্বত্ব ছেড়ে দিচ্ছেন? 

ভীম্ম। ছেড়ে দিচ্ছি। 

মন্ত্রী। স্বেচ্ছার ? 

ভীম্ম। স্বেচ্ছায় । 

দাশরাজ। উন্মাদ! উন্মাদ! 

মন্ত্রী। আশ্চর্য্য বটে। ৃ 

ভীম্ম। জগতে কিছুই আশ্চর্য্য নয়__ মন্ত্রী মহাশয় ! যাযার ভুঃসাধ্য, 
সে তাই আশ্চর্য্য মনে করে। একের পক্ষে যা ছুরূহ, অপরের পক্ষে তা 

সহজ । আবার একজনের কাছে আজ যা” শক্ত, কাল তা সহজ | জগতে 

কিছুই আশ্চর্য্য নাই । 
মন্ত্রী। আপনি আপনার রাজ্য্বত্ব ত্যাগ কচ্ছে £ 

ভীম্ম। হা কচ্ছি। 

মন্ত্রী। বেশ ভেবে দেখেছেন হন্তিনার যুবরাজ? একটা মুষ্টিগত 

সাত্রাজ্য--যে রাজ্যের জন্য জাতি যুদ্ধ করে, নর“নররক্তপাত করে, 
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প্রথম অঙ্ক । ] ভীষ্ম। . [ পঞ্চম দৃশ্য । 

ভ্রাতা ভ্রাতৃহত্যা করে, পুক্রও পিতার শক্র হয়, সেই রাজ্যস্বত্ব 
আঁপনি ছেড়ে দিচ্ছেন 1 দেখুন । 

ভীম্ম। ধুলিমুষ্টির স্তায় ত্যাগ কচ্ছি। 
মন্ত্রী। কিসের জন্য ? 

ভীম্ম। পিতার তুষ্টির জন্য । 

মন্ত্রী। এই মাত্র? 

ভীম্ম। এই মাত্র। 

দাশরাজ। যুবক! তোমার মাথা খারাপ । 

ভীম্ম। না দাশরাজ! আমার মস্তি বিকৃত নয়। আমাকে 

পরীক্ষা করান। আজ আমার চেয়ে সুস্থ স্থিরসংকল্প ব্যবস্থিতচিত্ত ব্যক্তি 

বিশ্বে কেউ নাই । 

দাশরাজ। তুমি সত্যই রাজ্য ছেড়ে দিচ্ছ? 
ভীম্ম। সত্যই ছেড়ে দিচ্ছি। 

দাশরাজ। শপথ কর্ছ্ছ? 
ভীম্ম। শপথ কচ্ছি। আর এ ক্ষত্রিয়ের শপথ | 

দাশরাঁজ মন্ত্রীর সঙ্গে পুনরায় মন্ত্রণা করিলেন। পরে দাশরাজ 

কহিলেন-_“্উত্তম ! তবে আর এ বিবাহে আমার আপত্তি নাই |» 

দাশরাজ্ঞীর প্রবেশ । 

বাজ্জী। আপত্তি আছে। 

দাশরাজ। সেকিরাণী! 

রাজ্বী। চুপকর। আমিরাণী। আমি কল্ছি যে এখনও আপত্তি 
আছে। 
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প্রথম অঙ্ক। ] ভীন্ম। [ পঞ্চম দৃশ্ট। 

ভীক্ম। কি আপত্তি? 

রাজ্জী। তুমি রাজ্য দাবী না কর্তে পারো, কিন্তু পরে যদি তোমার 
ছেলে রাজ্য দাবী করে? 

দাশরাজ। তাও ত বটে। 

ভীম্ম। তা পারে। কিন্তু সেপক্ষে আমিকি কর্তে পারি? 

রাজ্জী। তুমি ত নিজে বিয়ে না কর্তে পারো ।--কি বল মন্ত্রী? 

মন্ত্রী। ঠিক ঝলেছেন রাজ্জী। বিবাহ না কলেত আর পুত্র 

: সম্ভাবনা নাই । 
ভীম্ম। বিবাহ সংকল্প পরিত্যাগ কর্তে হবে ? 

মন্দ্ী। ততিন্ন অন্ত উপায় নাই। 
ভীম্ম। [ অদ্ধ স্বগত ] আমার এতদিনের সঞ্চিত আকাঙ্ষা, আমার 

নিভৃতে লালিত আঁশা,__তাও ত্যাগ কর্তে হবে! কঠোর ত্যাগ! 

তার উপরে অপিগ্ক হয়ে অন্ত কাল ভ্রাম্যমাণ পুন্নাম নরকে বাস 

কর্তে হবে 1--এ যে বড় কঠোর! বড় কঠোর! 

মন্ত্রী। তবে যুবরাজ তাতে অসম্মত ? 
ভীম্ম। বড় কঠোর !--কিন্ত আমার ত্যাগের মহাব্রত কি 

তবে এই :প্রথম পরীক্ষার সঙ্ঘাতেই চূর্ণ হয়ে যাবে? আমি কি 

মনুষ্য নই ? 
দাশরাজ। তবে তুমি অস্বীকৃত? 

ভীম্ম। [জানু পাতিয়া উদ্ধ করজোড়ে ] স্বর্গে দেবগণ ! 

এ হৃদয়ে বল দাও । আমি তুচ্ছ নর-- ' 

আসক্ত দুর্বল আমি। শক্তিহীন আমি 
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প্রথম অঙ্ক । ] ভীত্ম। [পঞ্চম দৃশ্য ! 

অসহাঁয়। বল দাও দেবগণ ! তবে 

বাসনারে চূর্ণ কর, নিম্পেষিত কর 

নির্দয় নিষ্ঠুর ভাবে। সর্ব অহঙ্কার 
দুর কর। সর্বস্বার্থ ভ্ম করে” দাও। 

ব্যাপ্ত কর মর্শস্থল গাঁড় অন্ধকারে-- 

যার মধ্যে আলোকের রেখা নাহি থাকে | 

শক্তি দাও দেবগণ--. 

রাজ্জী। উন্মাদ! উন্মাদ! 
মন্ত্রী। হন্তিনার যুবরাজ কি করিলে স্থির? 

ভীম্ম। [ উঠিয়! ] মার্জন! করিও এই দৌর্বল্য ক্ষণিক, 

দাশরাজ ।-_মন্ত্রীবর ! করিয়াছি স্থির | 
করিলাম পরিহার বিবাহ-বাসন। | 

রাজ্ঞী । করিবে না বিবাহ কদাপি ? 

* ভীম্ম। 

মন্ত্রী । 

করিব না 

বিবাহ কদাপি। 

ইহা স্থির? 

ভীম্ম। ইহা স্থির। 

ইহকাল পরকাল একসঙ্গে তবে 
করিলাম বিসর্জন কর্তব্যের পদে। 

আজি হতে দেবব্রত প্রত সন্ন্যাসী; 

বাসনার নির্মোকনিন্ুক্ত। সন্দেহের 
কালো মেঘ কেটে গেছে । ঝড় থেমে গেছে । 
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গুথম অঙ্ক |] «৭ ভীম্ব। [ ষষ্ঠ দৃশ্য । 

উর্ধে শুধু দেখিতেছি নীলাকাশ স্থির, 
চরণে জলধি তার গরজে গম্ভীর । 

রাজ্ী। করিছ শপথ তবে? 

ভীম্ম। সাক্ষী দেবগণ । 

 ব্াঙ্জী। আমি বলি নাই মন্ত্রী__ উন্মাদ যুবক । 
ভীম্ম । না উন্মাদ নহি আমি। করিলাম প্রীত 

পিতারে করিয়া তুষ্ট সর্ব দেবতায়। 
পিতা ধন্ম্ঃ পিতা স্বর্গ: পিতা-হি পরমন্তুপঃ | 

পিতরি গ্রীতিমাপন্ে গ্রীয়স্তে সর্বদেবতাঃ ॥ 

অগ্ঠ দুশ্ঠ । 

১৫ 
নী 

স্থীন-_হন্তিন্র প্রীসাদ-কক্ষ ৷ কাল-_সন্ধ্য। | 

মহারাজ শান্তনু ও তাহার বয়ন্ত মাধব। 

শান্তন্থ। আমার জন্য দেবব্রত সন্ন্যাসী হয়েছে ? 

মাধব। তাইত.দেখ.ছি ! 
শান্তনু । আশ্চর্য্য বটে ! 

মাধব। আশ্চর্য্য বটে ! 
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প্রথম অঙ্ক । ] ভীক্ষ। [ ষষ্ঠ দৃশ্য । 

শান্তনু । এত মহৎ পুত্র । পুত্রগর্ধেদ আমার যে বক্ষ শ্বীত হচ্ছে বয়ন্ত। 

মাধব। কিন্তু নিজের জন্য গর্ব কর্বার আর কিছু রৈল না।. 

শাস্তন্ত। আমার জন্ত আমার পুত্র ব্রহ্মচারী ? 

মাধব। মহারাজ! 50559595 
শান্তন্ধ । কিরূপে? 

মাধব। আপনি এই ধীবর-কন্তাকে বিবাহ কর্বেন না। 

শান্তন্থ। সে ধন্চ্যুত হবে। 

মাধব । কেন, সে কিছু আপনাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করে 

নাই। 

শাস্তচ। দেবব্রত ক্ষুব্ধ হবে। 

মাধব। কিছু হবে না। আপনার এই বৃদ্ধ বয়সে এই যুবতী 
স্ন্দরী ভার্্যা নিয়ে আপনি কি কর্ষধেন মহারাজ ! তাকে ছেড়ে দেন। 

শাত্তন্থ। কিন্তু এ বৃদ্ধবয়সে আমার একটা স্ত্রী দরকার ত?  অন্থথে 
বিস্থথে আমার পরিচর্যা করে কে? 

মাধব। দাসদাসী আছে। 
শান্তনগ। তাদের সেবন স্েহ নাই। 
মাধব । আর এই স্ত্রীই আপনাকে স্নেহ কর্ধে মনে করেছেন ? 

আপনি বৃদ্ধ, সে শুস্তে পাই খধি-বরে অনস্তযৌবনা । এ কলম যোড়া 
লাগ্বে না। 

শান্তন্থ। ত1 কেন হবেনা । স্বয়ং মহার্দেবের-_ 

মাধব। মহারাজ! ইচ্ছার অনুকূল বহুযুক্তি চিরদিনই আছে। 
হারাজ এ বিবাহ কর্বেন না! সর্বনাশ হবে। | 
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প্রথম অস্ক | ] ' ভীম্ম। [ষষ্ট দৃশ্য । 

শাস্তন। ব্যস্ত! তুমি আমার বিদূষক। মন্ত্রী নও । 
মাধব । ইচ্ছার বিরুদ্ধে মহারাজকে সফল যুক্তি দিতে পারে এ 

হেন মন্ত্রী জগতে জন্মায় নি। বিদূষক ত বিদূষক !__মহারাজ, এর জন্য 

পরে অনুতাপ কগর্তে হবে। ' 

শাস্তন্ু । কর্তে হয় করা যাবে। 
মাধব। তবে যান। উচ্ছন্ন যাবার পথ স্থপ্রশস্ত, উচ্ছন্ন যান । 

| [ সরোধষে প্রস্থান ] 

শান্তনু । সুন্দরী! অপূর্ব্ব সুন্দরী! তাকে মুঠোর মধ্যে পেয়ে কি 

ত্যাগ কর্তে পারি! মাধব! তুমি নীরস ব্রাহ্মণ। তুমি. কি বুঝবে! 

ভীন্মের প্রবেশ। | 

শান্তন্ধ। এই যে বস! তুমি আমার জন্য চিরব্রহ্গচর্য্য ব্রত 

অবলম্বন ক'রেছে ? | 
ভীম্ম। পিতার ইচ্ছাঁয়ই আমার ইচ্ছা । * 
শীস্তন্থ। তোমার এই ভীম্ম প্রতিজ্ঞার জন্য দেবতারা তোমায় তীম্ম 

নাম দিয়েছেন । আর আমিও বস! তোমার অপূর্ব্ব পিতৃতক্তির পুরস্কার 
স্বরূপ তোমায় ইচ্ছামৃত্যু বর দিলাম । 

ভীম্ম। পিতার আশীর্বাদ শিরোধার্য্য | 

শাত্তন । আচ্ছা! এখন এসো বংস। 

[ ভীম্মের প্রস্থান । বিপরীত দ্বিকে চিস্তিত মনে শান্তন্থুর প্রস্থান । ] 

সি 



সনগ্ন্ন দুস্থা। 
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স্থান__কাশীরাজের প্রমোদ-উদ্ভান। কাল--প্রভাত। 
কাশী-রাজকন্। এক তরুতলে তরুকাণ্ডে হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন। 

অন্বা। আজি এ প্রভাতে শুদ্ধ মনে পড়ে তারে, 

এই স্িগ্ধ বটচ্ছায়ে জাহুবীর তীরে, 
সুকুলিত প্রকৃতির বসন্ত উৎসবে, 

মনে পড়ে তার সেই সৌম্য মুখখানি । 
এই কুঞ্জবনে স্তব্ধ নিজ্জনে, প্রথম 

উদ্দিয়াছিলে-_হে বিশ্বে সৌন্দধ্যের সার, 
প্রাতঃ-স্্যসম তুমি মম দৃষ্টিপথে । 

--গৈরিক বসনে ঢাকা গৌর বরতন্ু 
"-সেই নীল নেত্র ছুটি নিনিমেষে চাহি” 

একদৃষ্টি আমার নয়ন পানে । আমি 

চমকিয়! করিলাম জিজ্ঞীস। তাহারে 

“কে তুমি সন্ন্যাসী ?”__দেই, মনে পড়ে তার 
নত চক্ষু ছুটি, আর সে নঅ উত্তর-_ 
“তোমার রূপের দ্বারে ভিখারী সুন্দরী” । 

_-কে জানিত তিনি ভাবী ভারত সম্ত্রাটু। 

[ ৩৭ 



প্রথম অঙ্ক । ] ভীদ্ম। [ সপ্তম দৃশ্য । 

- আশ্র্ধ্য ! সন্দেহ কভু হয় নাই মনে ! 

সেই কান্ত প্রশস্ত মূরতি ; সৌম্য শ্মিত 

বদনমণ্ডল, সেই বিস্মিত প্রেক্ষণ, 
মন্থর চরণ-ক্ষেপ, সে গম্ভীর স্বর । 
সে ভঙ্গিমা-_যা”র তা”র গৃহে কি সম্ভবে? 

উদ্দিত কি হর চন্দ্র কভু ধরাতলে? 

সখীদয়ের প্রবেশ। 

১ সখী। তুমি এখানে বসে”? 

২সখী। আমরা এদিকে তোমায় খ,জে খুজে হাররাঁণ। 
অন্বা। কেন আমায় কি প্রয়োজন? 

১সথী। খবর আছে। 

অন্বা। কি খবর? 

২ সখী। শুন্লে খুসী হবে। 
অন্বা। তবে বল। 
১সখী। ঝুল্বো কেন! 
২ সখী। আগে কি দেবে বল। 

অস্বা। জিনিষ বুঝে তার দাম হয়। 

১সঘথী। তবে বলি? 

২ সর্থী। বলি? 
অন্বা। বল না। 

১ সর্থী। খবরটী হচ্ছে এই যে তোমার তিনি-- 

৩৮] 



প্রথম অঞ্ক। ] ভীম্ম। [ সপ্তম দৃষ্ঠ । 

২ সখী | চুপ্_আজ এই পর্যন্ত। আর বলিস্ না। 
অন্বা। তিনি কে? 

১ সথী। বলি? 

২সথী। আস্তে! শুনে সথী মুচ্ছণ না যায়। 
অন্বা। কে শুনি? 

১ সখী । তোমার প্রাণেশ্বর ! 

২ সথী। হস্তিনার যুবরাজ 
১ সখী এসে আমাদের জিজ্ঞাসা কর্লেন_-রাজকন্যা কোথায় ? 

২ সথখী। আমরা বল্লাম “বহিরুদ্যানে”। 

১সর্থী। তারপর তোমার বল্লভ আমার পানে ০১য়ে বল্লেন তারে 

বলগে আমি একবার তার সাক্ষাঁৎ চাই”। 

২ সথী। তার পর আমরা চলে” এলাম । 

১সথী। তবে আরকি! আমর! এখন মঙ্গলাচরণ করি? 
২ সখী । বেশ কথা। | 

উভয়ে গান ধরিল। 

নৃত্যগীত। 

আইল খতুরাজ সজনী, জ্যোতন্বাময় মধুর রজনী, 
বিপিনে কলতান মুরলি উঠিল মধুর বাজি; । 

সৃছুমন্দনথগন্ধপবনশিহরিত তব কুঞ্জভবন, 

কুহু কুহু কুহু ললিততানমুখরিত বনরাজি। 



প্রথম অক্ক। ] ভীক্ম। | সপ্তম দৃশ্য । 

পর সথি পর নীলাম্বর, পর সখি ফুলমাল1; 

চল সখি চল কুঞ্ধে চল, বিরহবিধুর বাল! । 

করি গে' চল কুসুম চয়ন, রচিগে চল পুষ্পশয়ন, 

ফিরিবে তব নাথ সজনী; হৃদয়ে তব আজি! 

অন্বা। এ বুবি। 

১ সখী । &বটে। 

অন্বা। কই? না। 

২ সখী । কোথায়? 

'অন্বা। তবে কাঁর পদধ্বনি ? 

১সখী। কই পদধ্বনি? 

অন্বা। দলিত পত্রের মৃছু নহে কি মর্র। 

২ সর্থী। শুনি নাই, সত্য কথা বলি যদি সথি ! 

অন্বা। উঠিয়াছিল এ বক্ষ দূরু দুরু করি । 

১সঘী। সম্ভব। 

২ সখী। সঙ্গত। 

১ সখী । সখি দেখ চেয়ে দেখ 

পুরব গগনে হাসে শারদ চন্ত্রমা | 

২সর্থী। আজি কি পূর্ণিমা? 
১ সথী। আজি শারদ পুর্ণিমা! । 

২ সথী। বহিছে সমীর শিগ্ধ |. 

8০ ] 



প্রথম অঙ্ক | ] ভীত । [ সপ্তম দৃশ্য | 

অন্থা। “তথাপি শিরায় 

তপ্ত রক্ত-শ্োত বহে। অন্ত সখীগণ-_ 

কোথা তারা ? 

১ সখী। প্রয়োজন ? 

২সখী। প্রেমিক প্রেমিকা 

সম্মিলনে বন্ধুসঙ্গ ভালে নাহি বাসে। 
১ সথী। ভালে! নাহি বাসে শুদ্ধ? তাহার আপদ 

যেন তারা । 

২সথী। যেন তার৷ কাড়িয়া লইবে 

তাদের সুখের ভাগ । 

২ সধী। চল, যাই চল। 

অন্বা। না না যাইও না সখি! 

১ সথী। না ন! যাইব না, 
দেখিব কিরূপে নামে ন্গিপ্ধ শতধারে 

--শীতল চুম্বন ধারা তৃষিত অধরে। 

২ সখী । কি হবে দেখিয়া যবে আমরা বঞ্চিত ? 

[ সবীদঘয়ের প্রস্থান 7 

অন্বা। কাপে পদ কেন ? আমি এত শিশু নহি-__ 

কেন বিকম্পিত বক্ষ আন্দোলিত আজি 

ভয়ে ও সংশয়ে ? 

| ৪১ 



প্রথম অঙ্ক । ] « ভীত্ম। [ সপ্তম দৃশ্য । - 

অলক্ষিতে ভীম্মের প্রবেশ। 

ভীষ্ম। এই যে এখানে ।- দেখি ক্ষণকাল তরে 

ভীম্ম। 

৪২ ] 

এ স্বর্ণ প্রতিমা, পরে বিসজিব তারে 

বিস্বৃতি সলিলে ।__-একি অপূর্ব গরিমা ! 

উধাসম নীলাকাশে নিশ্মেঘ নিদাঘে . 
কিংবা যেন দূরশ্রুত সমুদ্রসঙ্গীত। 
এরে বিসজ্জিতে হবে !_ন্বর্গে দেবগণ ! 

এ হৃদয়ে বল দাও । সন্দেহে দ্বিধায় 

কম্পিত ব্যাকুল চিত্ত শান্ত কর আজি । 

লয়ে যাও দেবগণ আমারে অক্ষত 

এই অগ্থি পরীক্ষার মধ্য দিয়া তবে। 

চূর্ণ কর অহঙ্কার । নিম্পেশিত কর 
প্রলোভন । প্রতিকূল সর্ধ প্রবৃত্তির 

কণ্ঠ রোধ কর আসি, 
[ অশ্বার নিকটে গিয়! নিম্ন্বরে ] 

--দেবি ! আসিয়াছি 

তোমার নিকটে আজি । 

এস দেবব্রত ! 

এই স্থানে এতক্ষণ তোমারি অপেক্ষা - 
করিতেছিলাম আমি । এস প্রিয়তম ! 

দেবি! আসিয়াছে আজি তব সঙ্নিধাঁনে 
ভিথারী তোমার-_ 



প্রথম অঙ্ক। | ভীক্ম। [ সপ্তম দৃশ্য । 

 অস্কা। 

ভীম্ম। 

অন্বা। 

ভীম্ম। 

অস্বা । 

ভীম্ম। 
অন্বা । 

ভীন্ম। 

অন্বা । 

কিসের ভিখারী দেব! 

কোন্ ভিক্ষা দিব আমি? আর কিছু নাই। 
যা ছিল আমার, তব চরণের তলে 

করিয়াছি সমর্পণ, আর কিছু নাই। 
যেই দিন দেখিয়াছি ও সৌম্য আনন, 
যা কিছু আমার ছিল দিয়াছি চরণে ; 

এই রূপ, এ পুর্ণ যৌবন, এই প্রাণ, 

দাড়াও__ 

সে দিন হতে ভূলিয়াছি সব। 

কত দীর্ঘ দিবসের উত্তপ্ত প্রহর 

করিয়াছি উষ্ততর মম দীর্ঘশ্বাসে ; 

কত দীর্ঘ নিশীথের স্তব্ধ অন্ধকার 

করিয়াছি অভিষিক্ত মম অশ্রজলে। 

ভুলে যাঁও সেই সব। 

সব ভূলে গেছি 

যে মুহূর্তে হেরিয়াছি তোমারে প্রাণেশ 

নানা দেবি কি বলিছ? 

কেন দেবব্রত ? 

ভূলে যাঁও, দেবি! ভূত-প্রেমের কাহিনী, 
আর-_আর- আমারে মার্জন! কর দেবি-_ 

একি প্রহেলিকা ! 

[ ৪৩ 



প্রথম অঙ্ক । ] ভীক্ম। [ সগ্ুম দৃশ্টা। 

ভীম্ম। দেবি ! ভুলে যাও আজি 

৪৪] 

সেই দেবব্রতে--নত চরণে তোমার, 

প্রেমের সন্ন্যাসী তব, উদ্গ্রীব, আতুর, 
সশস্ক, কম্পিতবক্ষ বিশুফ-অধর ; 

' ভূলে যাও সেই দেবব্রতে, ছিল যেই 
রূপের মন্দিরে দেবী উপাসক তব, 

ক্ুধিত তৃষিত তপ্ত প্রেমিক তোমার ; 

ছিল স্বার্থ ধর্ম যা'র, কৃষ্ণ রাহু সম, 
জালাময় ব্িসম, অন্ধ ঝঞ্ধাসম ;-- 

সেই দেবতব্রতে-_-আজি ভূলে যাও দেবী। 
আর চেয়ে দেখ আজ পরিবত্তে তা'র 
নৃতন সন্্যাসী দেবত্রতে- ধর্ম যার : 
ত্যাগ, কাধ্য যার চিরজীবন সাধনা, 

ব্রত যা'র শুধু চিরজীবনসন্ন্যাস ; 
যা”র প্রেম বাসনায় নহে উদ্বেলিত, 
কামনায় উগ্র নয়, স্বার্থে অন্ধ নয়, 

কামে অপবিত্র নয়, স্থথ লালসায় 
তীব্র নয়) যেই প্রেম উন্মুক্ত উদার 
- আকাশের মত ব্যাপ্ত, সমুদ্রের মত” 

স্বচ্ছ; ধরণীর মত সহিষ্ণু) ভাশ্বর 
প্রভাত ভানুর মত ) শাস্ত নিরপেক্ষ 

মাতার স্নেহের মত-্বচ্ছ অবারিত। 



প্রথম অঙ্ক । ] ভীম্ম। [. সপ্তম দৃশ্য । 

অন্থা । 

ভীম্ম। 

অন্বা। 

ভীম্ম । 

অন্বা । 

ভীম । 

অন্বা । 

ভীম্ম ৷ 

সেই দেবব্রতে দেখ চরণে তোমার ; 
প্রেমের ভিখারী নহি,__কৃ্পার ভিথারী ! 

বুঝিতে না পারি কিছু! আমি কি জাগ্রত ?].. 
কি কহিছ বুঝি নাই । আমারে বিবাহ 1. 

করিতে কি আস নাই শাস্তন্ুনন্দন ? 

বুঝিয়াছ ঠিক্। | 

তবে তব আগমন 

হেথায় কি হেতু ? 

ইহ জনমের তরে 
বিদায় লইতে আজি এসেছি ভগিনী ! 
বিদায় লইতে ? 

চির জীবনের তরে। 

আর দেখিবনা আমি আনন্দ প্রোজ্জল 

সুখস্মিত প্রেমময় এঁ মুখ খানি। 

আর শুনিব না এ প্রেমময় বাঁণী-_ 

আবেগ-উদ্বেল, নয়, সরল, বিহ্বল, 
বৃত্যশীল বৃষ্টিধারা সম সুমধুর । 

কেন দেবব্রত? আজি কেন এ কহিছ. 

নিদারুণ বাণী ! কি হয়েছে দেবব্রত ? 

প্রভাত রঞ্জিত এক মেঘের প্রাসাদ 

আকাশে মিলায়ে গেছে ; একটি বঙ্কার 

| [ ৪৫ 



প্রথম অঙ্ক | ] ভীক্ম। [ সপ্তম দৃশ্য 

অন্বা । 

ভীক্ম। 

অন্ব । 

ভীম্ম। 

অন্ধা । 

ভীক্ষ। 

অন্বা। 

ভীম্ম। 

অন্বা। 

ভীক্ষ। 

৪৬ এ 

না উঠিতে থেমে গেছে ; চরণের তলে 
একটি সোনার স্বপ্ন ভেঙ্গে পড়ে আছে। 

কেন? কেন প্রিয়তম? 

তোমার আমার 
মধ্যে প্রশ্থীদিছে এক অনল উদধি-__ 

কেন? বল! বল! 

আমি ধরিয়াছি ব্রত 

_ চির ব্রহ্গচর্য্য ব্রত-_ভগিনী আমার । 

কি হেতু? 

পিতার মম তুষ্টির কারণে 

সত্যপাশ বদ্ধ আমি। ইহজন্মে আর 

বিবাহ করিতে মম নাহি অধিকার-_ 

নিষ্ঠুর! নিষ্ঠুর! আর ভালো নাহি বাসো, 
তাই বল, যাহা সত্য কথা । 
ভালোবাসি । 

বড় ভালোবাসি । নিজের প্রাণের চেয়ে. 

ভালোবাসি । কিন্তু নহে কর্তবোর চেয়ে । 

--ভগিনী বিদায় দাও আজি । 

দেবব্রত! [ক্রন্দন] 
ভাসায়ে দিওন! দেবী, কর্তব্য আমার, 

চির জীবনের শান্তি । ভাসাইয়া দাও 



প্রথম অঙ্ক ।- ভীম । [ সপ্তম দৃশ্য । 

অতীতের সুথস্থৃতি | * ভাসাইয়! দাও 
ইহকাল পরকাল তব অশ্রজলে । 

ভাঁসায়ে দিও না শুদ্ধ প্রতিজ্ঞা আমার । 

_ সমুদ্রের জলোচ্ছণাসে সব ভেঙ্গে চুরে 

ডুবে ভেসে যাক্, শুধু পর্বতের মত 
দাঁড়ায়ে থাকুক গর্ষে কর্তব্য আমার । 

-তবে আজি প্রাণাধিক ভগিনী আমার, 
আমারে বিদায় দাও। 

অন্বা। -_না না-যাইওনা ! 

ভীম্ম। দেবব্রত! দৃঢ় হও !__-ভগিনী-_বিদায়। 
অন্বা। যাইও না প্রিয়তম ! 

ভীম্ম। গাঢ় অন্ধকার 

ছেয়ে আসে স্থষ্টি।-_কিছু দেখিতে পাই না ! 

_ কর্তব্য দেখাও পথ। এই ঝটিকায় 

যেন নাহি নিভে যায় আলোক তোমার । 

_-পালাও পালাও দেবব্রত ।-__দেবি! তবে 

এই শেষ দেখা ! 
অস্বা। যাইও না! যাইও না! 

ভীম্ম। বিদায় ভগিনী তবে। 
অন্বা। অনুনয় করি ! 

ভীম্ম। বিদায় ভগিনী-_ 

অন্বা। ধরি চরণে তোমার-- 

[ ৪৭ 
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ভীম্ম। বিদায়-_ 

অন্বা। হৃদয়েশ্বর আমার ! [আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইলেন ] 

ভীম্ম। বিদায়। 

[ প্রস্থান ] 

[ অন্ব মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন ] 

৪৮ ] 



দ্বিতীয় অঙ্ক । 

এপ খন্স নুস্থা | 

স্পাসিব২ 

স্থান-_-শান্তচুর শর়ন-কক্ষ । কাঁল-_রাভি : 

শান্তন্ন আসীন ও সত্যবতী দণ্ডায়মানা | 

শান্ত | বিংশতি বৎসর ধরি” করেছি সম্ভোগ, 
তথাঁপি হয়নি তৃপ্তি। বিংশতি বৎসর 

অবারিত ঢালি* মম তৃষিত নয়নে 

দিয়াছ যৌবন জুধা) পুর্ণ পাত্র তবু। 
ঠাবতী। মুমূর্ষু! মিটেনি তৃষ্ণা? পান কর তবে, 

গান কর আমরণ--আর কয় দিন ! 

শান্তন্ । সত্য কহিয়াছ প্রিয়ে, আর কয় দিন ! 

দিনে দিনে দ্রুততর গড়াইয়া যাই; 

বুঝিতেছি সন্নিকট জীবন গহ্বর- 
তলদেশ ! আর কয়াদন ! সত্য কথা 

বলিয্লাছ সত্যবতী ! আর কয়দিন ! 
৪ . 8৯ 
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সত্যবতী। যেই কয় দিন বাঁচ, সুখে পান কর। 
শান্ত । সুখে? সুখে নয় প্রিয়ে। সৌন্দধ্য তোমার 

নহে সে অমৃত, তাহা! সুতীব্র মদিরা ! 
সত্যবতী। তবে পান কর কেন? 

শান্তনু ।. অভ্যাস, স্থন্দরী ! 

লোকে সুরা পান করে, কেন প্রিয়তমে ? 

এই দেখ পপ্রিয়তমে” এই সম্বোধন 

তোমারে যে করিতেছি, তাহাও অভ্যাস 

সত্যবতী। কে চাহে তোমার এই প্রেম সম্বোধন? 

শীস্তু । চাহ না তা জানি প্রিয়ে, তথাপি--অভ্যাস। 

প্র অপরূপ রূপ অনস্ত যৌবন,_- 

জানি সে গরল, আমি তবু পান করি। 

প দেহখানি, জানি সে আমার নহে, 
তথাপি চাপিয়! ধরি ব্যগ্র আলিঙ্গনে 

-এ এক প্রাণহীন পাষাণপ্রতিম! ৷ 

সত্যবতী। বৃথা! নিন্দ মহারাজ! কঠিন নির্মম 
তোমরা পুরুষ । যদি.দেখ কোন খানে 

সুন্দরী রমণী, অন্ধ লালসার বশে.  _ 

ধেয়ে আস তার পানে ; ছিনিয়া তাহাকে” 

আনো মাতৃবক্ষ হ'তে, আর আশা কর, 

যার প্রতি কর তুমি কাম দৃষ্টিপাত," 
তোমারে তাহার ভালোবাদিতে হইবে, 

৫০ ] 



দ্বিতীয় অঙ্ক | ] ভীত । প্রথমদৃশ্য। 

শাস্তন্থ। 

এমন নর তুমি, হেন গুপবান, 
এত শ্রেয় প্রেয় তুমি!__যেন রমণীর 
নাহিক হৃদয়, ইচ্ছা, প্রবৃত্তি স্বাধীন ; 

যেন নারী ক্রীতদাসী চরণে তোমার। 

নারী-__সে “রমণী”, নারী “কামিনী” তোমার ) 
বিনিময়ে সে তোমার 'ভারষ্যা” শুধু, প্রভু । 

--করিয়াছ ক্রয় তুমি শরীর আমার, 

অর্থবলে। কিন্ত ক্রয় কর নি হৃদয়। : 
জানিতাম আমি, পতি পড়ীর মিলন 

পূর্বজন্মসিন্ধ ) নহে গঠিত কাহার । 
_ইহা শান্তর। 

সত্যবতী। শতাধিক পত্বী তব পদে 

রাখিয়াছ বাঁধি' তবে পুর্ব্ব জন্ম হ'তে? 

মহারাজ, ইহজন্ম পাপহেতু যদি 

লহ পশুজন্ম, তবুশত পত়ী তব? 

লহ যদি তরুজন্ম 1-_না! না! মহারাজ ! 

জন্ম জন্ম পুরুষের ক্রীতদাসী করে? 

গঠেন নি নারীজাতি_বিধাতা নিশ্চয়। 

শান্তর? কাহার গঠিত শাস্ত্র হহারাজ ? 

পুরুষ গ”ড়েছে শাস্ত্র পুরুষের সুখ, 

পুরুষের সুবিধা, স্বচ্ছন্দ, শাস্তিহেতু । 
যদি এই শান্ত্রকার হইত রমণী, 
ডা সন 



দ্বিতীয় অন্ক। ] ভীম্ম। [ প্রথম দৃশ্য । 
অন্তরূপ হইত এ শাস্ত্রের বিধান ] 

ক্রীত এই দেহ লয়ে তুষ্ট রহ তুমি ; 
এ হৃদয় পাঁও নাই, পাইবে না কভু । 

শন্তন্থু। জানি প্রিয়ে, করিয়াছি তাহা! অন্গভব 
বিমুখ অধরে তব, হিম দৃষ্টিপাতে, 
অবশ জীবনহীন শ্রথ আলিঙ্গনে । 

জানি আমি ।- হায় যদি পুর্ব্বে জানিতাম ! 
সত্যবতী। জানিতে প্রয়াস কতু ক'রেছিলে প্রভু ! 

মত্ত অহঙ্কারে, অন্ধ বাসনায়, তুমি 

জিজ্ঞাসাও কর নাই কখন কাহারে 
কে আমি? ম্বভাবে মম কি অভাব আছে? 

কাহারে দিয়াছি পূর্বে এ হৃদয় কিনা? 
পরভুক্তা কিনা আমি ?-__যেই দেখিয়াছ 
এই অপরূপ রূপ, যৌবনতরঙ্গ 

অক্গে অঙ্গে উছলিছে-_ আর রক্ষা নাই ! 
উন্মত্ত, অধীর, অন্ধ কামে জর জর ;- 

এই ত পুরুষ। ধিক্--শত ধিক্ তারে। 

শান্তনু | সত্য বলিয়'ছ সত্যবতী, তিক্ত যদি, 
কি করিব প্রিয়তমে !--রোগীর ওষধ 

স্বাছু হয় কদাচিৎ। রূপ ক্রয় করাযায় 

অর্থবলে,__প্রেম ক্রয় কর! নাহি যায়। 
| তোমার অন্তায় নহে, অন্তায় আমার । 

৫২ | 
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সত্যবতী। বুবিয়াছ এতদিনে ? 
শান্তনু । করিয়াছি ভ্রম । 

সত্যবতী। করিতেছ ফল ভোগ। আমি কি করিব! 
হে আমার গঞ্জনা বৃথা । 

শান্তন্থ। [ অন্যমনে ] যদি জানিতাম-- 

সত্যবততী। “দি জানিতাম, তার চেয়ে সমধিক 

এই ছুঃখ, এখনে জান না কিছু। 

শান্তন্ক। জানি। 

সত্যবতী। কিছুই জানো নাঁ। ধীবরের কন্তা আমি, 

রূপবতী অপরূপ অনস্তযৌবনা, 

বিদ্ধী খষির বরে, এই মাত্র জানো! । 

ধরিয়াছি গর্ভে মম তোমার ওরসে 
ছুই পুজ্র সুকুমার, এই মাত্র জানো । 

জানে! কি আমার পুর্ব্ব গাঢ় ইতিহাস? 
জানিতে সে কথা যদি, অগ্নির শিখায় 

নিক্ষিপ্ত পত্রের মত বিশীর্ণ কুঞ্চিত 

দগ্ধ কৃষ্ণবর্ণ হয়ে যেতে-_ 

শান্তনু । সেকি প্রিয়ে! 

কি সে পূর্ব ইতিহাস? 
সত্যবতী। জানিও না । কভু 

চাহিও না! জানিতে !--ষে কয় দিন বাঁচ, 

রহ অন্ধকারে । বৃদ্ধ তুমি। -জানিও না। 

1? ৫৩ 
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শান্তন্থ। হউক, জানিব। 

সত্যবতী। -_না না বলিতে পারি না। 

শান্ত | 

উভয়ে। 

শান্তনু 

শাসন 

৫৪]. 

উচ্চারিতে সেই বাণী তব সন্নিকটে 

যাই যদি মহারাজ, জিহ্বা! নড়ে নাক; 

কহে যদি জিহ্বা, ভয়ে বিবর্ণ অধর 

দ্রুত আসি সে বাক্যের কণ্ঠরোঁধ করে; 
চক্ষে অন্ধকার দেখি, শুনিতে পাই না 

বিশ্বে আর কিছু, এক আত্তনাদ বিনা । 
্ষান্ত হও মহারাজ ! সেই উচ্চারণে 
পুত্রকৃল উঠিবে করিয়া! আর্তনাদ, 
মাতৃকুল একসঙ্গে উঠিবে কীপিয়া। 

[ দ্রুত প্রস্থান ] 
কি সে গাঢ় ইতিহাস! এ গুঢ় সন্কেত-_ 

তাঁর চেয়ে ছিল ভালে! সরল প্রচার। 

__কি ভীষণ স্নেহহীন সুন্দরী রমণী! 
প্রলয় আনিতে পারে, পলকে সংসারে । 

চিত্রা্গদ ও বিচিত্রবীর্যের প্রবেশ । 

বাবা বাবা !_-আজ-_ 
যাও, ত্যক্ত করিও না। 4 

| [ উভয়ের প্রস্থান ] 
ইহার! কি !-_ইহারা কি আমার সন্তান ? 

--এ কি এক কুজ্থাটিকা স্থষ্টি ছেয়ে আসে। , . 



দ্বিতীয় অঙ্ক | ] ভাত্ম। প্রথম দৃশ্য । 

মাধবের “প্রবেশ । 

শান্তনু । কে? মাধব! 

মাধব । আমি মহারাজ । 

শান্তনা এস বন্ধু! 
মাধব! কহিয়াছিলে অতি সত্য কথা । 

_-অতি সত্য কথা। 

মাধব। কি সে কথা মহারাজ ! 

শান্তন্থ। বলিব না। করিব না উচ্চারণ। তুমি 

কহিবে সুবিজ্ঞভাবে “বলিয়াছিলাম” ! 

তিক্ত উপদেশ- তিক্ত, কিন্তু তিক্ততর এই 
“বলিয়াছিলাম” । বন্ধু, সর্ব অপরাধ 

আমার, মাজ্জনা! কর। আলিঙ্গন দাও। [আলিঙ্গন] 
মাধব । নাহি বুঝিতেছি কিছু । 

শান্তনু । প্রয়োজন নাই। 

মাধব । মহারাজ সুস্থ আজি? 

শান্তনু । সুস্থ ?--চমতকার ! 

মাধব। দেখি-_[ নাঁড়ী পরীক্ষা ] এ কি মহারাজ ! 
শান্তন্থ। কেন কি দেখিলে? 

মাধব। এষেজ্বর। আনি চিকিৎসক? 

শাস্। রিভুবনে 
হেন চিকিৎসক নাই, যে এই ব্যাধির 

প্রতিকার করে। আছে বহুবিধ ব্যাধি-_ 

| ৫৫ 



দ্বিতীয় অঙ্ক । ] ভীক্ম। [ প্রথম দৃশ্য । 

জ্বর বাঁত বিস্থচিকা যক্ষা ভয়ঙ্করী, 
আছে যাহ! নিত্য এক মৃত্যুসৈম্তসম 
মানুষের স্বাস্থ্যদূর্ণ অবরোধ করি? । 

কিন্তু অন্য বহুবিধ ব্যাধি বাস করে 

নরদেহে, যার নাম আমুর্কেদে নাই, 
যাহার চিকিৎসা নাই, যাহা ক্ষয় করে 

ধীরে জীবনের ভিত্তি গোপনে নিভৃতে, 

যাহা টানে দীর্ঘরেখা মস্থণ ললাটে, 
অপাঙ্গে অঙ্কিত করে প্রগাঢ় কালিমা । 
যাক্ সেই সব কথা ।__শোন তুমি, শুধু 
আমার বয়ন্ত নহ-_ 

মাধব। আমি বিদূষক। 

শীস্তন্থু। কর ব্যঙ্গ যত পারো, কহ কুবচন, 

আনত করিয়া শির লইব ভর্খসনা। 

_-এখন মাধব! আমি করি এ মিনতি-_ 

আমার মৃত্যুর পরে, শিশু পুত্রদয়ে 

দেখিও--ন। কহিও না কথা! শোন আর-- 

দেবব্রতে ডেকে দাও নিকটে আমার । 

-কোন কথা নহে বন্ধু! আর এক দিন। 
কথা শুনিবার নহে অবস্থা আমার । পা 

যাও বন্ধু! 
[ মাধবের প্রস্থান ] 

০ 



দ্বিতীয় অঙ্ক । ] ভীক্ষম। [ প্রথম দৃশ্য । 

শান্তনু! স্বীয় পুজে করিয়! সন্গ্যাসী 

পিতার সম্তোগ--একি--হেন অত্যাচার, 

স্বেচ্ছাচার, প্রকৃতি কি সয়? ঘুচিয়াছে 
শৃঙ্খলার ব্যতিক্রম । পাইয়াছে ফিরে 
প্রকৃতি আপন ছুর্গ। 

| _.. শাহের প্রবেশ । 

শান্তছ। সৌভ-নরপতি ? 

শান্ব। মহারাজ !__ 

শাত্তন্ধ । কথা কহিও না । আর-_-আর-_ 

সুস্থ সৌভ-নরপতি ? 
শান্ধ। আমি 2 সুস্থ আমি। 

শান্তন্ধ। প্রীত সৌভরাজ ? 

শান্ব। প্রীত! 

শাস্তনু | অতিথি-সংকার 

হইয়াছে যথোচিত তব? 
শান্ব। বিলক্ষণ! 

শাস্তন্থ। বিলক্ষণ করিয়াছ তার প্রতিদান 

সৌভরাজ ! বিনিময়ে এক ভিক্ষা চাহি। 

শান্ধ। কি শাস্তন্থ? 
শাস্তন্থ । দূর হও আমার সম্মুখ হ'তে । 

আর আসিও নাঁ। যাঁও, যাও সৌভপতি ! 
[ শান্বের প্রস্থান ] 

[৫৭ 



দিতীয় অঙ্ক] ভীম্ম। [ প্রথম দৃশ্য । 

শান্তনু । সমুচিত হইয়াছে । ভোগলালসার 
পাইয়াছি শাস্তি সমুচিত। ছুঃখ নাই 

সম্তানে বঞ্চিত করি”__কোন ছুঃখ নাই ) 

না না কোন দুঃখ নাই।_-ভগবান্! তুমি 
আছ। অতি চমৎকার নিয়ম তোমার। 

পিতার কর্তব্য নিজস্ুখবিসঙ্জন 

পুজ্রের কল্যাণকামনায়। আর আমি 

সন্তানের সুখ-_[ রুদ্ধস্বরে ] না না কৌন ছুঃখ নাই। 

ভীঘ্মের প্রবেশ ও প্রণান। 

শান্তন্ধ। আসিয়াছ দেবব্রত ? 

ভীন্ম। _. আসিয়াছি তাত। 

শরীর কিরূপ আছে ? 

শান্তনু । সুস্থ দেবব্রত । 

তোমার নিকটে, বস, এক ভিক্ষা আছে । 

দিবে দেবব্রত ? 

ভীম্ম। সেকি! পিতার আক্তায় 

প্রাণ দিতে পারি আমি-- 

শান্তন্থ। জানি প্রিয়তম । 

তবে শুন--মরিবার পূর্বে, প্রাণাধিক, 

এক অনুরোধ করে” যাই দেবব্রত, 
একমাত্র অন্রোধ--বিবাহ করিও । 

৫৮]. 



দ্বিতীয় অঙ্ক] ভীল্ম। [ দিতীয় দৃশ্ঠ 

“ ইহকাল দিয়াছ ত জলে বিসঙ্জন, 
পরকালচরক্ষা কর।__না না দেবব্রত, 
শুনিতে চাহি নী আমি কোন প্রতিবাদ 
বিৰাহ করিও। আর-_বলিব কি ব্থস! 
আমার মৃত্যুর পরে মার্জনা করিও । 

ভীম্ম। সেকিপিতা! 

শান্তন্থ। নানা কোন প্রতিবাদ নহে। 

_ ভেঙ্গে যাবে, ভেঙ্গে যাবে, বুক ভেঙ্গে যাবে । 

যাও দেবত্রত যাও-_বাঁও প্রাণাধিক-_ 
আর এক কথা--বৎস-যতদূর পারো, 
আমার মৃত্যুর পরে-_-পারো যতদূর-- 

আমারে সদয় ভাবে করিও বিচার। 

_যাঁও। ঘুমাইৰ আমি। রুদ্ধ কর দ্বার। . 

[ কাতরোক্তি করিয়া শুইয়! পড়িলেন। ] 

হ্িতীন্ত্ দুস্থ । 

স্থান__হস্তিনার রাঁজপ্রাসাদের একটা ক্ষুদ্র কক্ষের প্রাঙ্গণ । 
কাল-_প্রভাত। দাশরাজ ও তাহার মন্ত্রী। 

দাশরাজ। জামাই বাড়ী এলাম,তা কৈ কেউ বড় একটা খোঁজ খবর 
নিচ্ছে না ।-_নিচ্ছে মন্ত্রী? 

[ ৫৯ 



দ্বিতীর অঙ্ক] ভীন্ম। : [ দ্বিতীয় দৃশ্ঠ। 

মনত্রী। কৈ? 

দীশরাজ। অথচ আমি একটি রাজা। 

ম্ত্রী। এ রাজবাড়ীর কেউ সেটা বড় একটা স্বীকার কচ্ছে না। 

দাশরাজ। স্বীকার কর্তেই হবে। তাঁর উপরে আমার নাভিই 

পরে এ রাজ্যের রাজা হবে। হবে না মন্ত্রী? 

মন্ত্রী। তা তহবে। 

দাশরাঁজ। কিন্তু সে কথা কেউ বড় একটা! মাঁন্ছে না। 
মন্ত্রী। কৈ আর মান্ছে! 
দাশরাজ। কথাটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টায় আছে। 

মন্ত্রী। তাইত দেখ্ছি। 
দাশরাজ। কিন্তু তা হচ্ছে না। আমি এবার দাবী করে. 

বদ্বো। 
মনত্রী। মান্লে ত। | 
দাশরাজ। মান্বে না? আমি মহারাজার শ্বশতর। এ কথা 

মান্বে না? 

মন্ত্রী। মান্ছে কৈ? 
দাশরাজ। মান্ছে না বুঝি? 

মন্ত্রী। আজ্ে, মোটেই না। 

দ্রীশরাজ। কেন? এ ত খুব সোজা কথা। মহারাজ আমার 
মেয়েকে বিয়ে করেছেন--এতে শ্বগুর হয়না তকি হয়? এত 
সৌজা কথ! । 

মন্ত্রী। অত্যন্ত সোজ!। 

৬০] 



দ্বিতীয় অঙ্ক। |] ভীম্ম। [ দ্বিতীয় দৃষ্ঠ। 

দাশরাজ। কিন্তু এটা বুঝতে 'এদের এত সমর লাগ্ছে ? 

মন্ত্রী। বড্ড বেশী সময় লাগছে মহারাজ । 

দাশরাজ। হু'[ গৌঁফে তা দিতে লাগিলেন ] কিন্ত, কেমন সেজেছি 
মন্ত্রী।_ চেহারাখানা ভদ্র লোকের মত করে” তুলেছি কি না? 

সান্ুচর বালক বিচিত্রবীর্য্ের প্রবেশ । 

দাশরাজ। এই যে। এই যে আমার নাতি। এসো ভাই। 
বিচিত্রবী্য । [ অন্ুচরকে ] একে? 

অনুচর। ও এক বর্ধর! 

দাশরাজ। [ সক্রোধে ] কি ?--বর্ধবর” ? 

অন্চর। চলে” এসো রাজকুমার ! 

| [ সান্ছচর বিচিত্রবীধ্যের প্রস্থান ] 

দাশরাজ। [সাশ্র্য্যে]-এ্যা! চিনে ফেলেছে। মন্ত্রী! ঠিক 
চিনেছ ত। এত সাজসজ্জ! কর্লাম। সব বৃথা ! 

ম্ত্রী। মহারাজ বড় সুবিধ। বোধ হচ্ছে না। 

দাশরাজ। হচ্ছে না নাকি! 

ম্ত্রী। সরে" পড়,ন মহারাজ, সময় থাকৃতে সরে? পড়,ন। 

দাশরাজ। এ! এ! সরে” পড়বো! সরে' পড়বো কেন? 

মন্ত্রী। নৈলে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে' দেবে। 

দাশরাজ। গ্রা্যা! এ্যা ! গলাধার! ! গলাধাকা! ! বল কি? 

মন্ত্রী। যেস্ত্রীর ভয়ে বিন! নিমন্ত্রণে জামাই বাড়ী পালিয়ে আসে 
তার অত্যর্থন! জামাই বাড়ীতে এই রকমই হযে থাকে মহারাঁজ! 

[ ৬১ 



দ্বিতীয় অঙ্ক । ] ভীত্ম। [ দ্বিতীয় দৃশ্য । 

দীশরাঁজ। তাঁর বুঝি এই রকম অভ্যর্থন! হয়? 

মন্ত্রী। আমি ত তাই বরাবর দেখে আস্ছি। 

দাশরাজ। তাই দেখে আস্ছ নাকি ? 

ম্ত্রী। গতিক বড় ভালো বুঝছি নাঁ। মহারাজ! সরে” পড়ন। 
দাশরাজ । আমি যাবো না। আমি রাজার শ্বশুর । আমায় জায়গা 

দিতে তারা বাধ্য । 

মন্ত্রী। তা এর! দিয়েছে-_এই আন্তাবলে। 

দাশরাঁজ। কি! আস্তাবল! কি বল্লে মন্ত্রী? এটা কি আন্তাবল? 

মন্ত্রী। আজ্ঞে ই! আস্তাবল ? 

দাশরাজ। আন্তাঁবল ? 

মন্ত্রী। আস্তাবল। 

দাশরাঁজ। মন্ত্রী, তুমি শুস্তে ভূলেছ। আমি রাজা । আমি রাজীর 

শ্বশুর । এখন কিনা আমার বাসের জন্ত-_ 

মন্ত্রী। আস্তাবল | 

সীন্ুচর ও সপার্থচর চিত্রাঙ্গদের প্রবেশ। 

দাশরাজ। এই ত আমার বড় নাতি? 

অনুচর। তোমার নাতি! 

মন্ত্রী। সির হঙারাগাজাা জেদ 
অনুচর । হা, তাই কি??, * ] 

দাশরাজ্। তা হলেই তামার নাতি হোঁল। 
অনুচর । তোমার নাততন_হাঃ হাঃ হাঃ হোঃ হোঃ হোঃ। 

৬২] 



) 

দ্বিতীয় অঙ্ক । ] ভীম্ম। [ দ্বিতীয় দৃশ্য 

দাশরাজ। হাসো কেন ?- মন্ত্রী? | 

মন্ত্রী। আজ্ঞে মহারাজ ! আমিও সেটা ঠিক বুঝতে পাচ্ছি নাঁ_ 
তোমাদের রাজা কে? 

প্রাশরাঁজ। হাঁ রাজা কে? 

অন্ভুচর । মহারাজ শান্তনু । 

দাশরাজ। আমি তারই শ্বশুর । 

' অনুচর পুনরায় অটহান্ত করিল। 
চিত্রাঙ্গদ । [ অন্ুচরকে ] কে এ? 

অনুচর। এক উন্মাদ। 

চিত্রাঙ্গদ ৷ রাজবাড়ীতে উন্মাদ কেন? তাড়িয়ে দাও। 
দাশরাজ। কি! তাড়িয়ে দেবে কি রকম! 

চিত্রাঙ্দদ । [ পার্থচরকে ] তাড়িয়ে দাও। 

[ সাহচর প্রস্থান ] 
দাশরাজ। কি রকম! মন্ত্রী। 

পার্খচর । বেরিয়ে যাও। 

দাশরাজ। বেরিয়ে যাবো কেন? আমি মহারাজের শ্বশুর । 

রাজা কোথায়? 
1. 

পার্বচর। বেরিয়ে যাও। বারলাটান পলিকার্লান 

দাশরাজ। কি ?--আমি রাজার শ্বস্তর। আমায় গলাধাক্কা ! 

[ ধন্তুকে তীর সংযোজনা করিয়া ] যুদ্ধ কর্ধন যুদ্ধ কর্বব। 

পার্খচর। আরে! [ তরবারি নিষ্ষাশিত করিল ] 

দাশরাজ। ও বাবা । [ পিছাইল] 



দিতীয় অঙ্ক। ] ভীত্ম। [ দ্বিতীয় দৃশ্য | 

পাঙ্থচর। বেরিয়ে যাও [ গলদেশ ধারণ] 

দাশরাজ । এই যাঁচ্ছি। 

মাধবের প্রবেশ । 

মাধব। এই! এই! কচ্ছ কি! কচ্ছ্ছ কি! 

পার্খচর। বের করে* দিচ্ছি। 

মাধব । কেন? 

পাশ্থচর । রাজকুমারের হুকুম । 

মাধব। নানা কচ্ছছ কি।-_ইনি যে মহাবাজের শ্বশুর । 

পার্থচর। সেকি । আমি ভেবেছিলাম এক উন্মাদ । 

মাধব । উন্মাদ হ'লে কি শ্বশুর হয় না! আকন্তুন মহাশয় । কিছু 
মনে কর্ষেন না। 

দাশরাজ। মনে কর্ধ না? খুব কর্ধ। আমার অপমান ! আমি 

বদ্ধ কর্ধ। আমি রাজ! তা জানো! 1 মন্ত্রী? 

ন্্রী। মহারাজ চেপে যান। চেপে যান। 

দাশরাজ। হ্যা! চেপেযাবো নাকি? চেপেষাবো নাকি? 

[ মন্ত্রী সঙ্কেত করিলেন। ] 
দাশরাজ। আচ্ছা! এবার ক্ষমা কলম । এখন রাজা কোথায়? 
দাধব। তিনি অত্যন্ত পীড়িত। কারো সঙ্গে স্ক্ষা কর্বার 

মব%! তার নর | 

নাশরাজ। কিন্তু তাই বলে” রাজার শ্বশুর আমি--আমার থাকবার 
জারগা হয়েছে এক ঘোড়ার আস্তাবল " 

৬৪ | 
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মাধব। ভূল হয়ে গিয়েছে । , আপনার থাকবার জায়গা আমি 

ঠিক করে” রেখেছি । আসুন । 

দাঁশরাজ। কোথায় ? 

মাধব। পাগলা গারদ । 

দ্রাশরাজ । পাগল! গারদ কি রকম ! 

মাধব। এই দেখুন আপনি আর রাজার নূতন মুগয়ার ঘোড়া 
এক সঙ্গেই রাজদ্বারে এসে উপস্থিত হল। আমি হুকুম দিলাম যে তা”রা 

আপনাকে পাগল! গারদে, আর ঘোড়াটাকে আস্তাবলে রাখুক। তা 
এরা ভুলক্রমে আপনাকে আস্তাবলে পুরে ঘোড়াটাকে পাগল! গারদে 
রেখে এসেছে ।--সৈনিক, একে পাগল! গারদে রেখে এসো । 

দ্াশরাঁজ। কি আমাকে? 

মাধব। [ পার্থচরকে ] নিয়ে যাও। 

মন্ত্রী। চলুন মহারাজ, দ্বিরুক্কি কর্কোন না। 
দাশরাজ । কেন? 

মন্ত্রী। বড় সুবিধে নয়-_ 

»* দ্রাশরাজ। নয় নাকি! 

দাশরাজ্জীর প্রবেশ । 

দাশরাজ্জী। এই যে! 
দাশরাজ। ও-বাবা! [কম্পিত] 

দাশরাজ্জী। এখানে পালিয়ে এসেছ পোড়ারমুখো £ যা ভেবেছি 
তাই! এসো বাড়ী এসে! । 

৫ [৬৫ 

প্রস্থান | 
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দাঁশরাজ । আমি যাবো না । কেন যাবো !-মন্ত্রী ! 

ম্ত্রী। মহারাজ! বাড়ি ফিরে চলুন। আর দ্বিরুক্তি কর্ধবেন না। 
এখানকার অভ্যর্থনার সরঞ্জম দেখছেন ত ! ৃ 

দাশরাজ। তা হৌকৃ। কিন্তু আমি বাড়ি ফিরে যাবো না। 
দাশরাজ্জী। যাবে না বটে! [ কর্ণধারণ ] 

দাশরাজ। না না চলযাচ্ছি। 

দাশবাজ্জী। চল। 
[ নিজ্ধাস্ত] 

সি বস 

তীন্ম দুশ্যঠ । 

স্থান--হক্তিনার রাঁজ-অন্তঃপুর ) প্রাসাদমঞ্চ । কাঁল-_রাত্রি | 

চিস্তিতভাঁবে ভীম্ম পাদচারণ করিতেছিলেন। 

ভীম্ম। এই কয় দিন ধরি” আকাশ অবনী 
নানা অমঙ্গল চিহ্ে করিছে সুচনা 
ভাবী কোন্ অকল্যাণ । নিত্য ধূমকেতু 
অগ্রিকোণে দেখা যায় $ শিবা ডেকে ওঠে 

দীপ্ত দিবা দ্বিপ্রহরে। বসি” গৃহচুড়ে 

চীৎকারে বায়সকুল। কয়দিন ধরি” 
৬৬ ] 
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শরান, কাতর, রোগশফ্যায় ভূপতি। 
জানি নাকি ঘটে ।_জগদীশ রক্ষা কর 
পিতায় ; আমার প্রাণ লও বিনিময়ে | 

! প্রস্থান ] 

চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্যের প্রবেশ । 

চিত্রাঙ্গগ। কৈ দাদা? প্র 
বিচিত্র । এইখানেই ত ছিলেন। 

চিত্রাঙ্গদ । তবে বোধ হয় তিনি বাবার ঘরে । তিনি ত অষ্টপ্রহবই 
নাবার শিওরে বসে আছেন । 

বিচিত্র। মাঝে মাঝে এইখানে আসেন। 
চিন্রাঙ্গদ । এ কয়দিন তিনি অত্যন্ত চিন্তিত। 

বিচিত্র । আমাদের আর তেমন আদর করেন না। 

চিত্রাঙ্গদ । তার সময় কোথায় ! 

বিচিত্র ॥ তুমি দাদাকে ভালোবাসো ? 
চিত্রাঙ্গদ । বাসি। 

, বিচিত্র । খুব? 

চিত্রাঙ্দ । খুব। 

বিচিত্র। আমার মত? 

চিত্রাদ। তোর চেয়েও । 

বিচিত্র । ঈন্! তা আর হতে হয় না। 
চিত্রাঙ্গদ। চল্, তিনি কোথায় গেলেন দেখি। 

: [ নিশ্তান্ত : 

। 
পে নী 



দ্বিতীয় অঙ্ক । ] ভীক্ম। [ তৃতীয় দৃশ্য । 

চিস্তিতা সত্যক্তীর প্রবেশ । 

সত্যবতী। বর বটে খষিবর। অনস্ত যৌবন 

মাধব। 

বার্ধক্যের গোশা'লায় বন্ধ আমরণ । 

অথবা মহর্ষি, তাহে তুমি কি করিবে ? 
লইয়াছিলাম বাছি* আমি এই বর-_ 

বিলাসিনী মুঢ়া আমি ৷ ভাবিয়াছিলাম 
“অনন্ত যৌবন”-_অর্থ__“অনস্ত সম্ভোগ” । 

এই বর--যাহা মুগতৃষ্টিকার মত 

উন্মেষিত করে মম সম্ভোগবাসনা, ' 

তথাপি কদাপি তৃপ্ত করে না তাহারে ; 

যাহা নিয়তির মত লেপিয়া ললাটে 

করেছে আমারে দাস ; আছে নিত্য মোর 

ব্যাধিকীটাণুর মত মিশিয়া শোণিতে 

--কি করিলে খষিবর ! বর ফিরে লও, 

অথবা আমারে কর স্বতন্ত্র স্বাধীন। 

মাধবের প্রবেশ । 

তাহাই হৌক্ নারী। এইক্ষণ হ'তে 
্বতত্র স্বাধীন তুমি। অনস্ত যৌবন 
ভোগ কর নিরাপদে । মৃত মহারাজ । 

সতাবতী। সেকি! মুত মহারাজ? 

মাধব । মুত মহারাজ । 

৬৮ 7 
এখন সম্ভোগ কর অনন্ত যৌবন ।--+ 
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সর্ববৈব আপদ্ শাস্তি-_-ভাবিতেছ নাকি 
পতিহন্ত্রী? 

স্ত্যবতী। আমি? 
মাধৰ। তুমি। 

সত্যবতী। পতিহন্ত্রী আমি? 

মাধব। স্বহস্তে ছুরিকাঘাত করা পৃষ্ঠদেশে, 
বিষাক্ত মদিরা ধরা সরল অধরে-_ 

শুধু এক তাহাকেই হত্যা বলে নাক। 
ছুরি চেয়ে তীক্ষ মন্ম্ে নির্মমতা বাজে, 
সর্প হতে ভয়ঙ্করী কৃতপ্নতা আসি” 

তির্ধ্যকৃনিঃশব্বগতি-_-করে সে দংশন । 

তব হেয় স্বেচ্ছাঁচারে, তব ব্যভিচারে, 
পতিহত্য। করিয়াছ তুমি পাঁতকিনী। 

সত্যবতী। কি প্রলাপ বকিতেছ বুদ্ধ বিদূষক ? 
বুদ্ধ তুমি, তাই আমি হন্তিনা-মহিষী 

ক্ষমা করিলাম ।- যাও । 

মাধব। পিশাচী শ্বৈরিণী ! 

| [ প্রস্থান ] 
সত্যবতী। স্পর্ধা !_বৃদ্ধ বিদূুষক ! নমিত করিব 

তোমার উদ্ধত শির ।-_-“পিশাঁচী স্বৈরিণী” ! 
তাই যদি সত্য হয়, কি আক্ষেপ তাহে ! 
সে দোষ আমার ?--যদি স্থার্থান্ধ পুরুষ | 

দি উনি. 



দ্বিতীয় অঙ্ক । ] ভীল্ম। [ তৃতীয় দৃশ্য । 

কধিতললাট, লোৌলগণ্ড, দস্তহীন, 

বিজীর্ণ, বিশীর্ণ, পু, কুঞ্চিত জরায়-_ 

সে যদি কামনা করে উত্ভিন্ন যৌবন, 
ব্যগ্র আলিঙ্গন, উষ্ণ উদ্যত চুম্বন-_ 
সেআমার দোষ ?--যাক্ ! মৃত মহারাজ ! 

-আর পরাধীন নহি। আজ মুক্ত আমি। 

আজ স্বেচ্ছাধীন আমি--ওহে!। কি উল্লাস ! 

__-হী, লইব প্রতিশোধ-_করিব সম্ভোগ ; 

কিসের সঙ্কোচ ? ধর্ম দিয়াছি শৈশবে ) 

ধীবরনন্দিনী আমি-_অননস্তযৌবনা। 

অলক্ষিতে শান্বের প্রবেশ। 

শান্ধ। রাজ্ঞী! 

সত্যবর্তী। [ চমকিয়া ] সৌভনরপতি ? 
শান্ব। মুত মহারাজ। 

সত্যবতী। শুনিয়াছি ! 

শান্ধ। আজি হ'তে-_ 

সত্যবতী। কি বলিতেছিলে? 

শা । আজি হ'তে মহারাজ্জী স্বতন্ত্র স্বাধীন ! 
সভ্যব্তী । জানি মহাঁরাজ। 

শা। তবে--[ অগ্রসর হইলেন ] 

সত্যবতী। দীড়াও লম্পট ! 
হস্তিন/-সআঁজ্ঞী আমি, রাখিও স্মরণে । 

প* ] | 



দ্বিতীয় অঙ্ক । ] আত্ম । [ তৃতীয় দৃশ্ট 

শা । হস্তিনামহিষী! আর কেন এ ছলন! ! 

মাসাধিক কাল ধরি” অতিথি, ভিক্ষুক 
তোমার রূপের দ্বারে ।--আজি মুক্ত তুমি ! 

সত্যবতী। বিবেচন! করিবার অবসর দাও। 

শান্ব। অতীত প্রহর তার। 

সত্যবতী । _-কেন খধিবর 

দিয়াছিলে এই বর এই অভিশাপ? 

__না না, যাঁও চলে যাও নিজরাজ্যে ফিরে। 

শান্ব। কেন এ সঙ্কোচ আর ; এসৌঁ_[ অগ্রসর হইলেন ] 
সত্যবতী। সাবধান ! 

দীপ্তশ্বেতবহ্্মান্ তপ্ত লালসায় 
তপ্ত করিও না আর ।- এ আগ্েয় গিরি 

যাও, সরে” যাও, ক্ুদ্ধ করিও না আর 

এ হৃদয়ে শৃঙ্খলিত কামের শার্দুলে। 

শান্ধ। কেন হস্তধারণ ] 

সত্যবতী। সরে যাও--তোমার এ কামস্পর্শ 

আজি রোমাঞ্চিত করে সর্বাঙ্গ আমার ।-- 

সরে” যাও। [হস্ত ছাড়াইয়া লইলেন ] 

শা্। একিমুন্তি! [ পিছিয়া ঈ্লাড়াইলেন ] 
সত্যবতী। এনা না প্রিয়তম । 

ডুবিতে বসেছি যবে, ডুবি এ জলে । 

[৭১ 



দ্বিতীয় অন্ক। ] ভীক্ু। [ তৃতীয় দৃশ্য। 

ভীগ্ম 

দহ] 

মিলিয়াছে অনলে অনিলে- ছাঁরথাঁর 

হয়ে যাঁক্ জীবন আমার । তবে আজি-- 

তবে আজি ঢেকে আয় এ শূন্ঠ জীবনে 

প্রলয়ের অন্ধকার । সেই অন্ধকার 

প্রদীপ্ত করিবে আজি, ছুটি জালাময় 

মহাশূন্তে ভ্রাম্যমান পৃথিবীর মত, 
ছুটি অভিশপ্ত আত্মা ;-_-এসে! প্রিয়তম-_ 

[ হন্তধারণ এ 

ভীম্ষের প্রবেশ 

দাড়াও রমণী ।__উঃ কি ত্বণ্য! ভয়ানক! 
কি বীভৎস ! এও বিশ্বে আছে ?-_দয়াঁময় ?. 

এও কি তোমার সৃষ্টি ?--ধা”র স্থাষ্টি এই 

াস্ত জ্যোৎস্না, এই শ্তামা পুষ্পিতা ধরণী, 

নক্ষত্রখচিত এঁ নীলাকাশ, তী 
স্বচ্ছ তরঙ্গিণী, এ বিহঙ্গসঙ্গীত, 
এ ন্ুগন্ধ, এ সুমন্দ পবনহিল্লোল ১ 
এও কি তাহারই স্থষ্টি!__আর স্নেহময়ী 

রমণী ! এও কি শেষে সম্ভবে তোমায় ? 

যা”্র বক্ষে ছায়া দেয় ভগিনীর প্রীতি, . 

স্থগন্ধে পুষ্পিত হয় স্বেহ ছুহিতার, 

বা*র বক্ষ হ'তে ধীরে লতাইয়া উঠে. 



দ্বিতীয় অঙ্ক | ] ভীম্ম। [ তৃতীয় দৃশ্য 

বনিতার প্রেম আলিঙ্গন, বক্ষে যার 

সুমিগ্ধ পীযুষ-ধারা ঝরে জননীর 2 

যেই খানে বহে” যায় ন্নেহমন্দীকিনী, 

যেই খানে আলে! দেয় আত্মবলিদান ) 

সেইথানে এও কি সম্ভবে !-_-পাপীয়সি ! 
এখনও পিতার শব হয় নি সৎকার; 

এখনও পিতার শেষ কবোষ্ণ নিশ্বাস-+/ 
জড়িত প্রাসাদবাযু। এখনও পিতার আত্ম! 

তোমারে ঘেরিয়া আছে। নারী, সাবধান। 

করিও না! কলুষিত পিতার স্থৃতির 

অক্ষয় পবিত্র তীর্থ ।--[ শান্বকে ] আর মহারাজ ! 

আজি এ কালিমারাশি, লম্পট, তোমার 

শোণিতে করিব ধৌত। নিষকাশিত কর অসি। 
[ স্বীয় তরবারি খুলিলেন ] 

* সত্যবতী। দেবত্রত ! 

ভীম্ম। স্তব্ধ হও পাপীয়সী। আজি 

অন্ধ আমি। জানি নাকি করিতেছি আমি-_-॥ 

[ শান্বকে 1 নিষ্কাশিত কর অসি, কিন্বা দূর হও 
এ মুহূর্তে এ প্রাসাদ হ'তে, ব্যতিচারী । 

সত্যবতী। তুমি কে করিতে আজ্ঞা শুনি দেবব্রত ? 
ভীক্ম। আমিভীম্ম। 
সত্যবতী ৷ দেবত্রত ! কর পরিত্যাগ 

৭৩. 



দ্বিতীয় অঙ্ক । ] ভীম্ম। [ চতুর্থ দৃশ্য । 

ভীম্ম। 

শান । 

ভীন্ম। 

এই দণ্ডে এ প্রাসাদ, করি আজ্ঞা আমি 

হস্তিনা-সম্ত্রাজ্জী। 

যাইব। তাহার পূর্বে 
দিব দূর করি+ এই পথের কুন্ধুরে 
[ শান্ধকে ] নিষ্কাশিত কর অসি। 

যাইতেছি আমি । [ প্রস্থান ] 
যাও। আর পুনরায় হক্তিনায় যদি 

কর পদার্পণ কতু, যাইবে ফিরিয়া 
শান্বের কবন্ধ গৃহে- -জাঁনিও নিশ্চয় । 

_জয় হৌক্ মহারাণী !- চলিলাম আমি । | 
| প্রস্থান ] 

[ সত্যবতী ক্রোধে ওঠ দংশন করিতে করিতে চলিয়! গেলেন । ] 
ভিউ লিট 

চতুখ দুশ্খয। 

স্থান-_ গন্ধর্বরাজ চিত্রাঙ্গদের প্রমোদ-ভবন । কাঁল- রাত্রি। 

গন্ধর্বরাজ চিত্রাঙ্গদ, তাহার বন্ধু চিত্রসেন ও 
পারিষদবর্গ। সম্মুখে নর্তকীগণ। - 

চিত্রসেন। শুনিয়াছ বন্ধুবর! প্রবলপ্রতাপ 

৭৪ ] 

হুস্তিনার অধিপতি গতাস্গু শাস্তন্ু-- 

অনস্তযৌবনা যার মহিষী সুন্দরী ! 



দ্বিতীয় অঙ্ক । ] ভীদ্ম। [ চতুর্থ দৃশ্য । 

চিত্রাঙ্গদ। অনস্তযৌবনা ? 

চিত্রসেন। শোন নাই বন্ধুবর ? 
| অনস্তযৌবন! তিনি মহর্ষির বরে। 
চিত্রাঙ্গগ । কোন্ খষি চিত্রসেন ? | 
চিত্রসেন। খষি পরাশর ! 

চিত্রাঙ্গদ । সম্রাট শীস্তন্থ মৃত? তীর পুভ্র আছে ? 

চিত্রসেন। জোম্টপুত্র দেববত, খ্যাত ভীম্ম নামে, 
_. অজেয় জগতে । 

চিত্রাঙ্দ। ভীম্ম অজেয় জগতে ! 

চিত্রসেন। শুনিয়াছি বন্ধু! কিন্তু ভীক্ম বনবাঁসী। 

চিত্রাঙ্গগ। কি হেতু? 
চিত্রসেন। জানি না। 

চিত্রাঙ্গদ । তবে শূন্য সিংহাঁসন 

হন্তিনার? 
চিত্রসেন। কে বলিল শূন্য সিংহাসন ! 

এ অনস্তযৌবনার জ্যেষ্ঠ পুত্র আজি 
হস্তিনার অধিপতি । 

চিত্রাঙ্গদ । কি নাম তাহার? 

চিত্রসেন। চিত্রাঙ্গদ । 

চিত্রাঙ্গদ। কি বলিলে নাম? 

চিত্রসেন। চিত্রাঙ্দ | 

চিত্রাঙ্গদ । আমার যে নাম চিত্রাঙ্ছদ, চিত্রসেন ! 
[ ৭৫ 



দ্বিতীয় অঙ্ক। ] ভীম্ম। 1 চতুর্থ দৃশ্ঠ । 

চিত্রসেন। বিচিত্র কি তাঁহে? 

চিত্রাঙ্গদ। তার নাম চিত্রাঙ্ছদ ? 

সত্য বলিতেছ বন্ধু ! 

চিত্রসেন। নিশ্চিত, যেমতি 
চিত্রসেন নাম মম। 

চিত্রাঙ্দ । আক্রমণ কর, 

আক্রমণ কর।- সেনাপতি ! 

সেনাপতির প্রবেশ । 

চিত্রাঙ্গদ। সেনাপতি! 

হস্তিনাধিপতি-_নাম চিত্রাঙ্গদ তার, 

বাধিয়ে আনিবে তারে। 
চিত্রসেন। কি হেতু স্থহ্ৃৎ? 

চিত্রাঙ্গদ। তাহার কিরূপ মৃত্তি__দেখিব। 

চিত্রসেন। কি হেতু? | 
চিত্রাঙ্গদ। কৌতুহল মাত্র। 
চিত্রসেন। বন্ধু! উন্মাদ কি তুমি 

চিত্রাঙ্গদ ? 
চিত্রাঙ্গদ । কি বলিলে? 

চিত্রসেন। তুমি কি উন্মাদ? 
চিত্রাঙ্গদ। তার পর! 

চিত্রসেন। তার পর কি আবার ! 

৬] 



দ্বিতীয় অন্ক। ] ভীক্ষ। [ চতুর্থ দৃশ্য । 

চিত্রাঙ্গদ। কি বলিয়া! ডাকিলে আমারে ৪ 

চিত্রসেন ৷ চিত্রাঙদ । 

তোমার যা নাম। 

চিত্রাঙ্দদ । উঠ, আলিঙ্গন করি [ উঠিলেন]। 

চিত্রসেন। কেন? 

চিত্রাঙ্গদ। আলিঙ্গন করি, এসো বন্ধু। 

চিত্রসেন। [ আলিঙ্গিত হইয়া ] কেন? 

চিত্রাঙ্গদ। ম্মরণ করায় দিলে যে আমার নাঁম 

_ চিত্রাঙ্গদ। বন্ধুবর শুন, ভূমণ্ডলে 

চিত্রাঙ্গদ একা আমি । অন্ত কেহ যদি 

লয় সেই নাম-চুি। তাহার সহিত 
আমার বিরোধ ।- সেনাপতি ! 

সেনাপতি । মহারাজ ! 

চিত্রাঙ্গদ । আমার প্রধান শত্রু হক্তিনাধিপতি---. 

সমরে প্রস্তত হও । 

সেনাপতি । যথ! আজ্ঞা প্রভু । 

| প্রস্থান ৷ 

চিত্রসেন। চিত্রা্দ ! বন্ধ, তব মস্তি বিকৃত ! 
নাম যার চিত্রাঙ্গদ সে শক্র তোমার ? 

 চিত্রাঙ্গদ। অবন্ত। মুছিয়৷ দিক্ তাহার সে নাম, 

আর নাহি বিসম্বাদ। সে বন্ধু আমার, 

আমার পরম মিত্র । -_গাঁও--এক। আমি 

| | ৭৭ 



দ্বিতীয় ন্ক।] ৭ ভীত্ষ। [ পঞ্চম দৃশ্য 1 

মহারাজ চিত্রাঙ্গদ এ বিশ্ব'ভিতর। 

_ পুর্ণ কর পানপাত্র প্রিয় বন্ধুবর। 
__নাচ গাও । 

বৃত্যগীত। 

ঢালো, অমিয়া ঢালো। কিশোর সুধাকর, 

আকুল তৃষা অতি অধীরা। 

উঠৃক শিহরিয়া তপ্ত ধমনীর রক্ত ঢেউ-ঢালে! মদিরা । 

চুলাও চামর, বসস্ত সিঞচ সুগন্ধ চঞ্চল পবনে। 
বাজে! হুললিত মৃদক্গ মন্দিরা মুরলী নঙ্গন ভবনে ) 

গাও, বিকম্পিত করি দিগন্ত, বিমুগ্ধ অগ্মর! রমণী ঃ 
নৃত্য কর মদমত্ত মন্মথ, হৃদয়ে বিধ শর অমনি। 

সপাসতাদ রাহ? হারা 

গঞিওদ্ষন লুস্য | 

---8%১- 

স্থানস্পব্যাসের আশ্রম । কাল--প্রভাত। 

ব্যাস ও ভীম্ম। 

ব্যাস। স্মিথ সুখ করি” নিত্য ফিরিছে মানব, 

[.. অন্বেষণ করে তারে আহারে, শক়্নে, 

যানে, মানে, মহামূল্য বসনে, ব্যসনে। 

অথচ সে স্থখ এত সহজ সরল, 

এত অনায়াসলভ্য-নিজ মুষ্টিগত। 

৭৮ ] | 
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ভীন্ম। 

বাস। 

সেকিরূপ? 

সুখের বিবিধ আয়োজন 

আমার আয়ত্ত নহে । কিন্তু প্রয়োজন 

সংক্ষিপ্ত করিতে পারি আমি ত আপনি । 

আয় নাহি বাড়ে, ব্যয় কমাইতে পারি। 
লাভ সে সুলভ নহে। ক্ষতি ত সহজ। 

এই দেখ আমার এ নিরীহ কুটীর, 
আসন অজিন, বৃক্ষ-বন্ধল বসন, 

"খাদ্য ফলমূল, পেয় নির্বরের বারি ) 

ব্যান । 

'তীক্ষ 

বাদ। 

ভীম্ম। 

তথাপি আমার কৈ--কিসের অভাব ? 

তথাপি সম্রাট আমি কুশের কুটারে। 
সম্রাটের উপরে মহষি তুমি প্রভু । 
কুশের কুটীরে বসি' শাসিছ ভারত । 

তাই আমি হস্তিনার যুবরাজ, বীর 
পরগুরামের শিষ্য, আমি ভীম্ম, আজি 

তোমার জ্ঞানের দ্বারে কপার ভিথারী। 

মিটে নাই তৌঁমার কি জ্ঞানের পিপাসা, 

দেবব্রত? 
এ পিপাসা মিটে কি কখন ? 

বিষ পান করিয়াছ তুমি দেবব্রত, 
'ওঁষধ সেবন কর। 

সেকি ধধিবর ? 
| ৭৯ 
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ব্যাস। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নহে জ্ঞানের বিচার । 
রণক্ষেত্র ক্ষত্রিয়ের কর্মনভূমি ।_ যাও। 

চিন্তা করিও না। কর্ম কর। ভাবিবার 
জন্য আমি আছি । যাঁও, গৃহে ফিরে যাও । 

[প্রস্থান'] 

মাধবের প্রবেশ 

ভীম্ম। এই যেকাকা। কাকা, ফাক! ! [ তীহার দিকে ছুটিলেন ] 

মাধব । বৎস দেবত্রত! [আলিঙ্গন] বেঁচে আছিস্! 
ভীম্ম। আমি যে ইচ্ছামৃত্যু কাকা! তাই আমার মরণ নেই। 

আমার চিত্রাঙ্গদ বিচিত্রবীর্যের কুশল ত? 
মাধব । চিত্রাঙ্গদ বিচিত্রবীর্ধ্য এখনও বেঁচে আছে। কিন্তু ফিরে 

গিয়ে তাদিগে দেখতে পাবো কিনা! সন্দেহ। 

ভীম্ম। সেকি কাকা? 

মাঁধব। গন্ধর্বরাজ চিত্রাঙ্গদ রাজ্য আক্রমণ কঃরেছে। তুমি নাই। 
রাজ্য রক্ষা করে কে ? 

ভীম্ম। সেকি! " 
মাধব। তাই আমি ছুটে তোমার কাছে এসেছি। এসো দেবব্রত, 

রাজ্যে ফিরে এসো । 
ভীশ্ব। সেকি কাকা! হস্তিনায় ফিরে ধযাবার আমার অধিকার 

কি !--আমি যে সম্রাজ্ঞী কর্তৃক নির্বাদিত হ'য়েছি।-- 

মাধব। কে সমাজ্জী? মহারাজ শাস্তন্থুর মৃত্যুর পর রাজ্যের রাজা 
৮০ ] 
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তুমি। এসো দেবব্রত, এসে! । রাজদণ্ড নাও, সিংহাসন অধিকার কর 

আর দ্বিতীয় রামচন্দ্রের মত সাম্রাজ্য শাসন কর। 

ভীষ্ম। ন1 কাকা, আমার অধিকার আমি জন্মের মত ত্যাগ 

করেছি। 

ব্যাসের পুনঃ প্রবেশ । 

ব্যাস। তথাপি ক্ষত্রিয় তুমি! যাও দেবব্রত। 

রাজ্য রক্ষী কর। কর আর্তের উদ্ধার । 

ঘুমাবে কি ক্ষত্র যবে আসে বৈরিদল 

উদ্ধত স্পদ্ধায় দেশ করিতে ধর্ষণ ! 

ছাঁড়িবে ক্ষত্রিয় বে ধর্ম আপনার 
এ স্বর্ণভারত ভূমি যাবে রসাতলে। 

ভীক্ম। যথাদেশ খষিবর ! প্রণমি চরণে । [ প্রণাম ] 

ব্যাস। তাপসের আশীর্বাদে সর্ববিস্ন তব 

হৌক্ দুর! যাঁও ভীন্ম ! 
মাধব ও ভীনম্ম কিছুদূর অগ্রসর হইলেন। 

[ দূরে সহসা থামিয়া ] এ কি দেবব্রত ! 

একি ?- একি? আচম্বিতে আচ্ছন্ন অন্থর 

ঘন ঘোর মেঘসজ্ঘে। চমকে বিহ্যুৎ। 

বহিছে প্রবল বঞ্ধা। বজ্র কড় কড়ে। 

ভীম্ম। [দূরে] একি! কিছু দেখিতে পাই না।-_খধিবর ! 

ব্যাস। ভয় নাই দেবব্রত! ব্রাহ্মণের কাজ | 
৬ | | ৮১ 
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সাঁধিবে ব্রাহ্মণ !- কেটে 'যা”ক্ মেঘরাশি। 
থেমে যাঁক্ ঝঞ্চী। দূর হৌক অন্ধকাঁর। 

[ পুনরায় আলোক হইল ] 

ভীম্ম। [দূরে ] অলঙ্ব্য পর্ধত এক রোধিয়াছে বর 
হস্তিনার ৷ 

ব্যাস। চূর্ণ হ'য়ে যাউক পর্বত, 
যগ্ঘপি ব্যাসের থাকে তপস্তার বল। 

[ পর্বত চূর্ণ হইয়া পড়িল ] 
ব্যাস। চলে? যাঁও দেবব্রত। কোন ভয় নাই। 

[ মাধব ও ভীম্ম নিষ্্ান্ত ] 

মহাদেব ও উমার প্রবেশ । 
মহাদদেব। তপস্তার মহাশক্তি দেখিছ পার্বতী । 

[ অগ্রসর হইয়া ] বৎস ব্যাস! 

ব্যাস। কেতুমি? | 

মহাদেব। শঙ্কর ।- তুষ্ট আমি। 
বর চাহো খধিবর। 

সাধিতে মানবহিত তপন্তার বলে । 
মহাঁদেব। তথাস্ত। তোমার কীর্তি হউক অমর..। - 

[ সকলে নিক্াস্ত ] 
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ষ্ঠ দুস্ঠ। 

৮০প্তন্হ৪৮০৮ 

স্থান-_কাশিরাজের বহিরগ্ভান। কাঁল-_সন্ধ্যা ৷ 

অস্বিকা ও অন্বালিকা । 

গীত। 

যাচ্ছে ভেসে সাদা সাদ! নীরদ সাঝের কিরণমাখ|। 

উড়ছে যেন বিশ্বশোভার শুত্ররঙ্গিন জয়পতাক। । 
আয় লে! মোর! সঙ্গে ভেসে, চলে" যাঁই এ পরীর দেশে ; 

মলয় হাওয়ায় গ। ঢেলে দেই, নীল আকাশে মেলিয়ে পাখা । 
দেখ্ন। কেমন দেখ্তে মানুষঃ দেখনা কেমন দেখ্তে ধরা । 

জীবনট। কি শুধুই ভাবা, শুধুই নীরস কার্য করা? 

কি হবে রে দে সবজেনে, নে রে জীবন ভোগ করে নে। 
নৈলে জগৎ শুধুই ধুলো» জীবন শুধুই বেঁচে থাকা । 

অদ্বিকা। বেশ গান। 
'ন্বালিক। সুন্দর ! 

অস্বিকী। আমর! নিজেই গান তৈরি করে” নিজেই গেয়ে-- 

অন্বালিকা। নিজেই বিভোর ! 
অস্বিক । এ রকম বড় একটা দেখা যায় নাঃ [সুরে] 

| “যাচ্ছে ভেসে সাদ! সাদা 

অশ্বালিক। [স্থুরে] নীরদ সাঝের কিরণমাখা 1” 

অশ্বিকা। আমার ভাব খুব মনে আসে। 
| [৮৩ 
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অন্বালিকা। আর মিল আমার ওষ্ঠাগ্রে। “জেনে”র সঙ্গে মিল, ভাব 

বজায় রেখে, ভারি শক্ত হ”য়ে দাড়িয়েছিল। 

অন্বিকা। আমরা ছুটি জুড়ি মিলেছিলাম ভালো । 

অন্বালিকা। ছুই রত্ব। 

অন্বিকী। কিন্তু দিদি আর এক রকমের! গান নিক 
পারে না। 

অন্বালিকা। কবিতা মেলাতেও পারে না । . 

অস্বিকাঁ। সর্বদাই মলিন। 

অশ্বালিকা। এতদিন বিয়ে হয় নি কিনা! 

অন্বিকা। আচ্ছা, দিদি এতদিন বিয়ে কর্ণ না কেন 2 

অম্বালিকা। আমিও ঠিক তাই ভাব্ছিলাঁম | 
অন্বিকা। তুই বিয়ে কর্ষি? 
অন্বালিকাঁ। কর্ধ বৈকি! 

অন্বিকা। তোর বর কি রকম হবে জানিন্? 

অন্বালিকা। কি বৃুকম হবে বল্ দিখি? 

অস্বিকী। কিরকম বর জানিস? রোস্, তোর বরের মুষ্তি চোখ 

বুঁজে ধ্যান করি। [ বসিয়া চোখ বুজিল ] 
অন্বালিকা। আমিও তদ্রপ। [ তদ্রপ] 

অন্বিকী। তোর বর দেখ্ছি। 

অন্বালিকা। দেখৃছিস্? কি রকম দেখুছিস্ ?-- 
অন্বিকা। বায়ে সিখি। 

অন্বালিকাঁ। লম্বা নাক। 

৮৪ ] 
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অন্বিকা। ছু কান কাটা। 

অন্বালিক1। মাথায় টাক। 
অন্বিকা। নেইক বিদ্ভে। 

অন্বালিকা। মুখে জীক। 

অশ্বিকাঁ। মাথার মধ্যে_ 

অন্বালিকাঁ। শুধুই ফাঁক। 
অশ্বিকাঁ। কর্ণ ছুটি-_ 

অন্বালিকা ! মধুর চাক। 

অন্বিকা। পীঠের উপর-_ 

অন্বালিকা। জয়ঢাক। 

অশ্বিকা। বেঁচে থাক্! বেঁচে থাক্! 

আহা আমরা যদি ছুই সতীন হস্তাম! 
অন্বালিকা। বেশ হোত। না? 

অশ্বিকাঁ। কেবল ঝগড়া কর্তাম। 

অন্বালিকা। আর ভাব কর্তীম। 
অন্বিক1। তাই যেন হই। আমরা সতীনই যেন হই। 

অন্বালিকা। জীবনে আমাদের যেন ছাড়াছাড়ি ন! হয়। 

অন্বিকা। [ সন্গেহে ] অন্বালিকা ! 

অন্বালিকা। | সন্গেহে ] অন্বিক1 ! 

[ জড়াইরা ধরিয়া চুম্বন ] 
অন্বকা। ওরে! দিদিরে দিদি। 

অন্বালিকা। সঙ্গে সুনন্দা। 



দ্বিতীয় অঙ্ক । ] তীম্ম। [ষষ্ট দৃশ্ঠ। 

অস্বিকা। লুকোরে নুকো। 
অন্বালিকা। লুকো লুকো1। কীনা যা 

কথা কহিতে কহিতে অন্বা ও তাহার সখী স্থনন্দার প্রবেশ । 

সুনন্দা । এই নিয়ে রাঁণীর সঙ্গে রাজার তুমুল বিবাদ রাজ! যত 
' বলেন রাণী তত উষ্ণ হন, আর রাণী বত বলেন রাজ! তত উষ্ণ হন। 

অন্বা। তা আমার বিবাহ নাইবা হোল। | 
স্থন্দা । নাঁ হ*লে ছোট ছুটির বিবাহ হয় কেমন করে” ?__তুমি 

বোঝত! তুমি ত আর এখন বালিকাটি নও। [অন্বা ভাবিতে 
লাগিলেন ] 

সুনন্দা! । হিরা হি বররন পিতামাতার 
অশান্তির হেতু হ'য়ে, জগতের বিদ্রূপস্থল হয়ে থাকা কি ভালো ? 

অন্বা। “জগতের বিদ্রপ” কি রকম? 

স্থনন্দা। জগৎ তোমাকে দেখিয়ে ব'ল্বে--এই রাজকন্তা এক 

রাজপুত্রের উপেক্ষিত । হস্তিনার যুবরাজ গর্ঝ কর্ষে--"এই কামিনী 
এত আমার প্ররেমমুদ্ধা যে, আমাকে ছাড়া আর কাউকে বিবাহই 

কর্ম না।” 

অস্বা। [চিন্তা] তুমি ঠিক ঝলেছ সুনন্দা ।__যাঁও মাকে বলগে, 
যে আমি বিবাহ কর্ধ। 

সুনন্দা । এই ত কাশিরাঁজকন্তা! । আমি যাই,রাণী মাঁকে বলিগে। 

! প্রস্থান ] 
অন্বা। হা] বিবাহ কর্ব।-কাকে ?--সে কয প্রয়োজন 

৮৬ ] 



দ্বিতীয় অস্ক। ] ভীম্ম।. [ষ্ঠদৃশ্ট। 

কি! বিষ খেয়ে মরি কি জলে 'ডুবে মরি, মৃত্যুর প্রকারতেদে 
কি যায় আসে! আমি বিবাহ কর্ধ, আর তাঁকে বিবাহ করব, 
যাকে সর্বাপেক্ষা ঘ্বণা করি। 

[ প্রস্থান | 

অধ্ধিকা ও অন্থালিকা পা! টিপিয়া বাহির হ্ইয় আদিলেন। 

অন্বিকা। শুন্লি। | 

অন্বালিকা। ঠজীরিরিনারা বরকল 

অন্বিকা। দিদি ত গিয়েছে। 
অন্বালিকা। আবার ফিরেছিল।--এখন গিয়েছে । 

অন্বিকাঁ। বলেছিলাম না? 

অন্বালিকা। অবিকল। 

অশ্বিকা । দিদি বিয়ে কর্ষে! 

অন্বালিকা। তাইত। 
অন্বিকা। বোঝ! গেল না। 

অন্বালিকা। কিছু না। 

! অদ্বিকা একটু স্থর ভীজিতে ভীজিতে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। 
অশ্বালিক! তাহার অন্তরা ভীঁজিতে লাগিলেন । ] 

অশ্বিকা। [ সহসা! থামিয়া ] আচ্ছা! মেয়েমান্ুষ বিয়ে করে কেন? 

অগ্কালিকা। আর এই গৌঁফওয়ালা পুরুষ মানুষকে । 

অশ্বিকাঁ। আমরা বিয়ে কর্ক না, কেমন ভাই ! 
অন্বালিকা। --বেশ! 

[ উভয়ে গান ধরিয়া দিল। ] 

| ৮৭ 



দ্বিতীয় অন্ক। ] ভীস্ম। [ সপ্তম দৃশ্য । 

গীত। 

আময়।-_-মলয় বাত।সে ভেসে যাবে। শুধু কুহুমের মধু করিব পান; 

ঘুমাবো। কেতকীস্ুবাসশয়নে, চাদের কিরণে করিব স্বাঁন। 

কবিতা করিবে আমাকে বীজন, প্রেম করিবে--ন্বপ্নস্থজন, 

স্বর্গের পরী হুবে সহচরী, দেবতা করিবে হৃদয় দান। 

সন্ধ্যার মেঘে করিব হুকুল, ইন্দ্রধনুরে চক্্রহার ; 

তারায় করিব কর্ণের দুল, জড়াবো। গায়েতে অন্ধকার ; 

বাগ্পের সনে আকাশে উঠিব, বৃষ্টির সনে ধরায় লুঠিব, 

সিচ্ধুর সনে সাগরে ছুটিব. ঝঞ্ধার সনে গাহিব গান। 

ভনপগ্তন্ন দুস্ঠয । 

০২০ 
পপ পিচ ০০ 

যুধ্যমান হস্তিনারাঁজ চিত্রাঙ্গদ ও গন্ধর্বরাঁজ চিত্রাঙ্দদ 

নিষ্কাশিত অসি হস্তে দণ্ডায়মান 

গন্ধর্ববাজ। এসেছ সমরে কেন মাতৃ দুগ্ধ ছাড়ি 

ক্ষুদ্র শিশু? রাখো অস্ত্র, প্রাণে মারিব না। 

শুদ্ধ মম রথচড়ে শৃঙ্খলিত করি" 

লয়ে যাবে! রাজ্যে মম বিজয় গৌরবে । 

হস্তিনারাজ। নিন্মল আমার সৈন্য, তথাপি কদাপি 

ছাঁড়িব না অস্ত্র আমি থাকিতে জীবন। 

মানিব না পরাজয় ; জননীর বরে 
চে 



দ্বিতীয় অঙ্ক । | ভীক্ষ। | সপ্তম দৃশ্য । 

এ ঘুদ্ধে অমর আমি1 কহিলেন তিনি 
দিয় শিরে পদধূলি-_কহিলেন মাঁতাঁ_ 
“আমি যদি সতী হই, পুত্র চিত্রাঙ্গদ, 

ফিরে এসো যুদ্ধ হ'তে রণজয়ী তুমি ।৮ 
এখনও শ্রবণে বাজে সে আশীষ বাণী। 

গন্ধর্বরাজ। তবেকি করিব বীর। কর, যুদ্ধ কর। 

ধর অন্ত্র। আপনারে রক্ষা কর বীর। 

[ উভয়ের যুদ্ধ। হস্তিনারাজের পতন |] 
গন্ধর্ববাজ। করিয়াছি জয়। 

প্রবেশ করিব তবে হস্তিনানগরে 

এখন বিজয় গর্বে ।-_সেনাপতি ! সেনাপতি ! 

প্রস্থান | 

মাধবের সহিত ভীন্ষের প্রবেশ । 

মাধর। এই যে এখানে বৎস! যা ভেবেছি তাই । 
প্রী দেখ চিত্রাঙ্গদ ভূমিতলে পড়ে'-_ 

ভীম্ম। [ সাগ্রহে ] জীবিত না মুত? 

মাধব। [| পরীক্ষা করিয়া ] মৃত! মৃৎপিওসম 

অনড় অসাড় হিম 1--বৎস ! চিত্রার্জদ । 

ভীম্ম। [ ভগ্রস্বরে ] পিতৃব্য! এস্থান শৌক করিবার নহে। 

| গন্ধর্বরাজের পুনঃ প্রবেশ। 
ভীগ্ম। তুমি কি গন্ধর্ধরাজ বীর চিত্রাঙ্গ ? 
গন্ধর্বরাজ। হা সত্যকে তুমি? 

| ৮৯ 



দ্বিতীয় অঙ্ক। ] ভীত্ম। [ সপ্তম দৃশ্য । 

ভীম্ম। ভীক্ম! | 

গন্ধর্বরাজ। শুনিয়াছি নাঁম। 

ভীম্ম। কি হেতু এ শিশুহত্যা গন্ধর্-ঈশ্বর? 
গন্ধর্বরাজ । হত্যা নহে, বীর। যুদ্ধে বধ করিয়াছি । 

ভীক্ম। যুদ্ধ? এরেযুদ্ধ বল! মাতৃস্তন্তপায়ী 

শিশুরে করিয়া হত্যা, এই আম্ফীলন 

সাজে কি গন্ধর্বরাঁজ ! মন্থুষ্য হইতে 

তোমরা গন্ধব্ব শ্রেয়ঃ। তোমাদের এই 
ছুর্ববলের প্রতি অত্যাচার, স্বাধীনতা 

সবলে হরণ, এই শাস্তিভঙ্গ, আব 

এ দর্প কি শোভা পায় গন্ধর্ব-ঈশ্বর ? 

_-কি হেতু এযুদ্ধ বীর? 

গন্ধর্বরাজ। হয়েছি বাহির 

দিগ্বিজয়ে। তাই এই যুদ্ধ । 

ভীন্ম। দ্ধ নহে, 
দস্থ্যর ব্যবসা, বীর ! 

গন্ধর্বরাজ। করে না গন্ধর্বব 

কভু বাক্যালাপ হীন মানবের সনে। 

ভীম্ম। উত্তম। করেছ হত্যা । রাজ্যে ফিরে যাও, 
মহারাজ । 

গন্ধব্বরাজ। তার পূর্বে করিব মানব, 
অধিকার হস্তিনার রাজসিংহাসন। 

৯৩ ] 



দ্বিতীয় অঙ্ক । ] ভীম্ম। [সপ্তম দৃশ্ট। 
শুনেছি সম্রার্ভী তার অনস্তযৌবন|। 

কিরূপ, দেখিব । দেখি ষদি-_ 
ভীম্ম। সাবধান ! 

সম্রাঙ্জীর প্রতি কোঁন অবজ্ঞার বাণী 

কর উচ্চারণ আর একটি ষগ্পি, 
খণ্ডিবে গন্ধর্ধ নাম ব্রহ্মাণ্ডে তোমার, 
লোটাবে উদ্ধত মুণ্ড নিমিষে চরণে । 

গন্ধব্বরাজ। উদ্ধত যুবক ! পথ ছাড় হস্তিনার। 

ভীম্ম। হন্তিনায় প্রবেশের নাহি অধিকার। 

গন্ধবর্বরাজ। কে রোধে আমার বর? 
ভীন্ম। আমি ভীম্ম। 

গন্ধর্বরাজ | যাঁও। 

পথ ছাড় হস্তিনার। 

ভীম্ম। রাজো ফিরে যাঁও। 

করিবে না হস্তিনায় প্রবেশ অরাতি 

জীবিত থাকিতে ভীম্ম। 

গন্ধর্বরাজ। তবে যুদ্ধ কর। 
ভীম্ম। যুদ্ধ কার সনে? 

[ ভীম্ম সবলে গন্ধব্বরাঁজের হস্ত ধরিয়! তরবারি কাড়িয়া 
লইয়া! ফেলিয়া দিলেন ] 

ভীম্ম। যাও রাজ্যে ফিরে যাও। 
আর শুন উপদেশ ।--ছূর্বলের প্রতি 

[৯১ 



দ্বিতীয় অঙ্ক । ] ভীক্ষম । | সপ্তম দৃশ্য 

ভাঙ্ম। 

মাধব । 

'জীক্ম ৷ 

করিও না অত্যাচার । ' দস্ত করিও না । 

যত বড় হও তুমি, তোমার চেয়েও 

বড় আছে বিশ্বতলে । যদি নাহি থাকে, 

_-সহিবে ন1 প্রকৃতি তোমার স্বেচ্ছাচার । 

তুমিও এ ব্রন্মাণ্ডের নিয়মের দাস। 

| গন্ধর্বরাজের প্রস্থান ] 
" ঠিক বলিয়াছ ভূমি খষি দ্বৈপায়ন__ 

“ক্ষত্রিয়ের ধর্__বুদ্ধ, শাস্্রীলাপ নহে” । 
ক্মীত্রধন্ম ছাঁড়ি” আমি মুঢ় অভিমানে, 

করিয়াছি সর্বনাশ 1-_মাজ্জনা করিও 

স্বর্গে দেবগণ !-__ 

চিত্রাঙ্ছদ ! চিত্রাঙ্গদ ! 

কেন শুয়ে রুধিরাক্ত কর্দমশয়নে 

আছিস্ ফিরায়ে মুখ ?--বৎস! প্রাণাধিক !-_ 
_না, তুই ক্ষত্রিয় শিশু! এই তোরে সাজে! 

জীবন দেশের জন্ত, মৃত্যু দেশহিতে,_ 

এই, ত ক্ষত্রিয় বীর! এই তোরে সাজে। 

আমি যেন পাই হেন শয়ন অস্তিমে ।__ 

উন্মুক্ত সমরক্ষেত্রে নীলাকাশ তলে 

বিস্তৃত অন্তিম শধ্য! ১ সন্ুখে উচ্ছসে 
মরণের রক্তসিন্ধু ; উঠে তাঁর রোল-_ 

চারিধারে সমুখিত 'সমরকল্লোল । 



তৃতীয় অঙ্ক । 

এর থন্ন জুস্থ্য | 

স্থান__গঙ্গাতটে কাশিরাজের বাহিরুদ্যান। 

কাল-সন্ধ্যা। স-তরবারি ভীম্ম একাকী । 

ভীম্ম। সেই কুঞ্জবন ; সেই দুরবিসর্পিনী 

হিল্লোলকল্লোলময়ী পবিত্র! জাহবী । 
সেই শাস্ত সন্ধ্যা ) বহে তেমতি সুধীরে 

স্থমন্দ মৃদুল ক্সিগ্ধ স্থুরভি সমীর । 

ঠিক এই স্থানে, এই সন্ধ্যাকাল, এ 

বটচ্ছায়ে ।_-সেই দিন আর এই দিন ! 

মধ্যে ব্যবধান তার বিংশতি বৎসখ ! 

_ বসি বৃক্ষমূলে শী জাহবীর তীরে । 

[প্রস্থান ] 
| ৯৩ 
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মাধবের প্রবেশ । 

মাধব। এখানে এসে পর্যন্ত দেবব্রত এত ম্লান--এত কাতর । 

আমার সঙ্গেও কথা কৈতে চায় না। কেন? কেজানে!-্যে 

বৃক্ষকাণ্ডে তরবারি হেলিয়ে রেখে, ভূমিশয্যায় শুয়ে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। 
না! একা থাকৃতে দেওয়া হবে না। 

[ প্রস্থান ] 
অন্বিকা ও অন্বালিকার প্রবেশ 

অন্বিকা। যে রকম দেখা যাচ্ছে-_-এর1' শেষে আমাদের বিয়েটা ন' 

দিয়ে ছাড়লে না! 
অন্বালিকা। নৈলে যেন 'এদের ঘুম হচ্ছিল না । 
অদ্িকা। তা আমাদের--আপত্তি বিশেষ নাই। কি বলিস্ ভাই? 
অন্বালিকা। ইা। আর আমাদের বিয়ের বয়সও হ,য়েছে। 
অন্বিকা। তাহলো বৈকি। 

অশ্বালিকা। একেই বলে স্বয়ংবরা 

অশ্বিকা। নিজেই বর বেছে নিতে হয় কি না, তাই এর নাম 

্বয়ংবরা | : | 
অন্বালিকাঁ। ওমা! 

অশ্বিকা। কিহবে! 

অন্বালিকা। রাজারা সব এসেছে? 

অশ্বিকা। কোন্ কালে !--তা”রা কেবল রাত প্রোহীবার অপেক্ষায় 
আছে। 

অন্থালিকা। রাতে তাঁদের ঘুম হবে ন! বোধ হয়। 

৯৪ ] | 
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অন্বিকা। কেবল ই! করে”, পূর্বদিকে চেয়ে থাকবে ! 
অন্বালিকা। আচ্ছা দিদিও এই সঙ্গে শ্বয়ংবর! হবে ? 
অন্বিকাঁ। তা--হবে বৈকি। 

অন্বালিকা। কিন্তু বয়স বেশী হ/য়েছে। 

অন্বিকাঁ। তা হৌক্--কিন্ত দেখায় না। 
অন্বালিকা । বরং আমাদের চেয়ে ছেলেমানুুষ দেখায় । 

অন্বিক। বেজায় একহার! কি না! 

অন্বালিকা। বাবা দিদির বয়স ভীড়িয়ে বিয়ে দিচ্ছেন নিশ্চয় । 
অন্বিকা। দিচ্ছেন_দিচ্ছেন। তোর তাঁতে কি!-তুই এই 

রাজাদের কাউকে দেখিছিস্? 

অস্বালিকা। ওমা! তা আর দেখিনি ! 
অন্বিকা। বলি, কাউকে পছন্দ হয়েছে ? 
অন্বালিকা। হয়েছে বৈকি! 

অম্বিকা। কাকে? 

অন্বালিকা। তবে শুন্বি? [কাণে কাণে কি কহিল ] 
' অন্বিক'। ছুর বেহায়া ! ৃ 

অন্বালিকা। ছুর পোড়ার মুখি ! 

[ হুজনে অ্টহান্ত করিল। ] 
অন্বিকা। এ দিদিরে, দিদি। 

অন্বালিকা। দিদি! দিদি! 
অন্বিকা। আমাদের দেখতে পাচ্ছে না। 

অন্বালিকা। নিজের মনে বকৃছে। 

| [৯৫ 
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অন্বকা। চুপ! 

অন্বালিকা । হস! 

[ উভয়ে লুকাইলেন ] 

চিন্তিতভাঁবে অন্বার প্রবেশ । 

অন্বা। রঞ্জিতপতাকা-পরিশোভিত নগরী । 

বাজিছে তোরণমঞ্চে আনন্দ কম্পিত 

প্রবল মঙ্গল বাগ্ ।-_কিন্তু মনে হয় 

ও পীত পতাকা! মম রুধিররপ্রিত ; 

আর এ বাজে ঘন প্রাসাঁদশিখরে 

আমার বলির বাদ্।-_কীাঁপে বক্ষঃস্থল। 

মুহুমূহঃ বামেতর স্পন্দিছে নয়ন ! 

_কে এ কুঞ্জবনে ?_[ সহাস্তে ] অস্বিকা ও অন্বালিকা ! 
যুগলকপোতীসম বিহরে নির্ভয়ে । 

[প্রস্থান ] « 

অন্বক1 ও অন্বালিক1 বানর হইয়! আসিল। 

অন্বিকা। শুন্লি? 

অস্বালিকা। কি? 

. অস্বিকা। দিদি তৌকে পায়রা বলে গেল? 
_ অস্বানিকা। বলেছে, বেশ ক'রেছে। 
[এই বলিয়াই অন্বালিক' গান ধরিয়া দিল। অস্থিক! তাহাতে যোগ দিন।] 
৯৬ ] 
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গীত। . 
কি বিষম মরুভূমি হোত জীবন, বৃত্ধাই হোত ভবে আসাঁঁ_ 
যদি না রৈত হেথায় প্রাণের ভিতর ভুবন ভর! ভালোবাস! 

প্রকৃতি, কুঞ্চে গাছে, লতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে, 
শুধু এক, নানা বর্ণে, নানা গন্ধে ফুটে আছে ভালোবাসা । 

ও শুধু। চিন্তা করা, হিসাব করা, অস্ক কসা, টাক গৌণ: 

এ শুধু। চক্ষু মুদে হেলান দিয়ে বিভোর হয়ে বাশি শোনা। 

ও শুধু; তর্ক করা, এ গলা জড়িয়ে ধরা, 

এ শুধুঃ বুকে রাখা, চেয়ে থাকা-_-শুধু হাসা) শুধু হাসা। 

ও শুধু তুষ্ট করে, পুষ্ট করে-_ ক্ষুধায় শুধু খেতে পাওয়া ; 

এ শুধু, মধু খাওয়া; মধু খাওয়া, চক্ষু মুছে মধু খাওয়া! | 
ও শুধু, ধুলায় কাটায় শুধু তাড়ায় শুধু হাটায় ; 

এ শুধু, জ্যোৎ্মালোকে মৃহূল হাওয়ায় নৌকা! করে জলে ভাসা। 
অন্বিকা। ও আবার কে! 

অন্বালিকা। তাইত ভাই। 

অদ্বিক। এই মাটি করেছে। 
ক্ন্বালিক। এ! 

অন্বিকা। এবার আর পালাচ্ছি না! 
অন্বালিকা। ন1। এবার বিপদের সঙ্গে লড়তে হবে। 

অন্বিকা। চুপ) 

অন্বীলিকা। হুস্! 

চিন্তিত ভাবে ভীম্মের প্রবেশ। 

অন্বিকা। কোন দিকে চাইছে না। 

৭ [৯৭ 
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অম্বালিকা। ভাব্ছে। 

আত্বিক। বোধ হয় প্রেমে প.ড়েছে। 
অন্বালিকা। জিজ্ঞাসা করা যাক্ ! 

অস্থিকা'। [ অগ্রসর হইয়া ] বলি__[ কাসি ] বলি__মহাঁশয় ! 

অন্বালিকা অগ্রসর হইয়া কাঁসিলেন। তীম্ম চমকিয়া ধীড়াইলেন । 
অন্বিকা। আপনি কে? 

অন্বালিকা। কোন্ শ্রেণী? 

অন্বিকা। কিজাতি? 

অন্বালিকা। দেব? 

অন্বিকা। না দৈত্য? 

অন্বালিকা। না গন্ধর্ব্ব? 

অন্ষিক। না কিন্নর? 

অন্বালিকা। না যক্ষ? 

অন্বিকা। না রক্ষ? 

অন্বালিকা | না | 

ভীম্ম। [ত্রস্তভাবে ] আ--আমি-- 

অন্বিকা। ওঃ! আপনি !-_আগে ঝল্তে হয়। 

অন্বালিকা। আর বলতে হবে না চেনা গিয়েছে ।--তা। এখানে? | 

অন্বিকা। এ সময়ে? 

অন্বালিকা। কিমনেকরে'? 

তী্ম। আজ্ঞে। আঁমি-_তা-_ 

অশ্বিকা। না, ও রকম ন্তাকামি কর্লে চ*ল্ছে না। 

৯৮ ] 
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অন্বালিকা। আমরাও ওসব ভীলবাসি ন!। 

অদ্বিকা। আগে উত্তর দিন যে আপনি এখানে কি কিছু মনে করে, ! 
অশ্বালিকা। না পথ ভুলে ! 

অধিক । এই হচ্ছে প্রশ্ন । 
অন্থালিকা। সোজা কথ! । 

ভীম্ম। আমার এখানে-_ 

অন্বিকা। আমার কথার আগে জবাব দিন। 

অন্বালিকাঁ। না আমার কথার আগে জবাব দিন। 

অশ্বিকা। [ক্রত্রিম ক্রোধে ] অন্বালিকা ! 
অন্বালিকা। [তন্রপ] অন্বিক1! 

ভীগ্ম। আ- আমি জানতাম না যে-_ 
অন্বিকা। তা৷ খুব সম্ভব। নাজান! খুব সম্ভব । 

ভীম্ম। আমি ভেবেছিলাম যে-_ 

অন্বালিকা। তা! ভাব্বেন বৈকি! রর 

অন্বিকা। তা বেশ! আপনি যখন জান্তেন না ষে-_ 

অশ্বালিকা। আর যখন ভেবেছিলেন যে-_ 

অন্বিকা। তখন ত আর কথাই নেই। 
অন্বালিকা। চুকেই গেল। 
অদ্বিক1। তার পরে প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনি-_- 

অন্বালিকা। হচ্ছেন কে ?__এই হছে প্রশ্ন । 
ভীষ্ম। আমি হস্তিনা-_ 

অস্বিকা। কে +লেছে যে আপনি হস্তী? 
[ ৯৯ 
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অন্বালিকা। আপনি হস্তী না,কি অশ্ব না, তা ত প্রশ্ন নয়। 
অন্বিকা। প্রশ্ন হ'চ্ছে আপনি কে? 

অন্বালিকা । সোজা কথা । 

ভীম্ম। আমি-___ 
অন্বিকা। ভেবে জবাব দেবেন। 

অন্বালিকা। সংক্ষেপে । 

ভীম্ম। আমি ভীম্__ 

বাঁলিকাছয়। ও বাবা [পিছাইলেন] 

অন্বিকী। আপনি হচ্ছেন হ'চ্ছেন--হ“চ্ছেন-_ 

অন্বালিকা। ভীম্ম। আশ্চর্য্য ত। 
ভীম্ম। এর মধ্যে আশ্চর্্যটটা কি দেখলেন? 
অন্বিকা। আশ্চর্য্য নয়? 

অম্বালিকা। ও বাবা! 

ভীম্ম। এখন আপনারা কে? 

অন্বিকা । আমর! ?--আমরা কে? ওলো! [ উচ্চ হাসিলেন 

অস্বালিকা। আমরা? ও ভাই! [ উচ্চহাসিলেন] 

অন্বিকা। আমরা--হচ্ছি আমরা! । 

অন্বালিকা। ব্যস! 

ভীম্ম। আপনারা কি কাশিরাঁজকন্তা ? 

অন্বিক। ওরে চিনেছে রে--চিনেছে! 
 অন্বালিকা। ঠিক ধরেছে ।-- 
অধ্বিকা। মহাশয় ভীত্ম! কি করে” জান্লেন যে-_ 

১০০] 
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অন্বালিকা । যে আমরা কাশিরাজকন্তা ? 

অন্বিকা। দেখলে কি বোঁধ হয় ? 

অস্ালিকা। কপালে লেখা আছে? 

অন্বিকা। তা! ঘখন ধরে*ই ফেলেছেন, তখন স্বীকার কর! ভালো! । 
অন্বালিকাঁ। তা বৈকি। 

অন্বিকা। হা মহাশয়-_ 

অন্বালিকাঁ। আমর] কাশিরাজার মেয়ে । ইনি বড়-- 

অস্বিকা। আর ইনি ছোট। 

অশস্বালিকা। “বয়সেতে বিজ্ঞ নয় বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে । 

ভীম্ম। আপনার! তার সহোদরা? 

অন্বিকা। “তার”? কার? 

অম্বালিকা । এই “তীর টার ভিতর--“তিনিটা* হচ্ছেন কে? 

ভীম্ম। অর্থাৎ 

অন্বিকাঁ। “অর্থাৎ চাইনে, “তিনি'টা! কে? 

ত্বালিকাঁ। বুঝ্তে পাচ্ছিস্ নে? 

অন্বিকা। ও বুঝেছি। 

অস্বালিকা। মহাশয় আর বল্্তে হবে না। . 

অন্বিকা। আপনি ষখন-_ [ ইঙ্গিত] 

অন্বালিকা। আর তিনি, যখন [ ইঙ্গিত ] 
অন্বিকা। ও! তাবেশ। 

অস্বালিকা। মানাবে ভালো। 

অদ্বিক!। কিন্ত আপনার চেহারাখানা_ 

[ ১৯১ 



সপ 

তৃতীয় অঙ্ক ] ভীন্ব। [ প্রথম দৃশ্য । 

অন্বালিকা। দেখি। 

অন্বিকা। তাঁইত-_ " 
অস্বালিকা। এ ত বেশ একটু থট্কায় ফেল্লেন। 
ভীম্ম। কেন? 

অন্বিকা। আপনি হচ্ছেন ভীম্ম। 
অন্বালিকা। সেই নামই বল্লেন না? 

ভীম্ম। ই! দেবী। 

অন্বিকা। তাই ত। ্ 
অশ্বালিকা। হু'। ভাবিয়ে দিলেন। 

ভীম্ম। কেন? 

অশ্বিকা। আঁপনাঁর চেহার1 ত ভীম্মের মত নয়। 

অন্বালিকাঁ। মোটেই না। 

ভীম্ম। আপনার! কি পূর্বে তাকে দেখেছেন ? 
অন্বিকাঁ। না। তবে দেখে বোধ হয় যে আপনার নাম চন্দ্রকান্ত। 

অন্বালিকা। কি এ রকম একটা কিছু । 

ভীম্ম। কেন? | 
অন্বিকাঁ। কেন তা জানিনে, তবে-_ 

অন্বালিকা। সেই রকম বোধ হয়। 

অ্বিকী। আপনার চেহারা একটু-গ্ভীর বটে। - 
অন্বালিকা। তবে ভীম্ম নয়। 

অশ্বিকা। এ রকম চেহারায় আমি ত বিয়ে কর্তীম না। 

অস্বালিকা। কীমিনীরিররিরাি রান 
১০২] 



তৃতীয় অঙ্ক। ] ভীক্ম। [ প্রথম দৃশ্য । 

অন্বিকা। তবে মহাশয় ভীম্ম ! আমরা যাঁই। 

অশ্বালিকা। আমাদের বিয়ে কিনা! হাতে অনেক কাজ । 

[ উভয়ে গমনোগ্যত ] 

অশ্বিকা। [ ফিরিয়া! ] মহাশয় কিছু মনে কর্ধেন না৷ 

অন্বালিকা। [ ফিরিয়া ] মনে ধর্লে৷ না, কি কর্ব। 

অন্বিকা। তবে দিদির সঙ্গে-_ 

অন্বালিক।। তা মানাবে ভালে ৷ 

[ উভয়ে হান্ত করিতে করিতে প্রস্থান ] 

ভীম্ম। ছুইটি আনন্দমরী সুন্দরী বালিকা । 

ছুইটি নদীর বেন নির্জন সঙ্গম । 

_কোন কার্ধ্য নাই, শুধু হাস্ত আর গীতি ; 
শুধু বক্ষে খেল! করে নির্মল নীলিমা, 

শুধু তটে লাগে এসে তারই অবারিত 
সঙ্গীতমুখর স্বচ্ছ উচ্ছংসিত বারি। 
দুইটি কিশোর কান্ত চম্পককলিক!, 
আপন সুগন্ধে অন্ধ, কোন কাধ্য নাহি, 

শুধু পরস্পর গাত্রে নিত্য ঢলে পড়ে,_ 

উষার কিরণে মৃছু সমীরহিল্লোলে । 

শাস্ত শৈল নির্বরের বর্ঝরবন্কৃত 

সুমধুর ধবনি আর তার প্রতিধ্বনি । 
--ওকি শব? 
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তৃতীয় অঙ্ক । ] ভীক্ম। [ প্রথম দৃশ্ট । 

দশজন সশস্ত্র সৈনিকের সহিত শান্ছের প্রবেশ । 

শান্ধ। খবর ঠিক বটে! এ ভীম্ম।__যাঁও সৈনিকগণ! বন্দী কর। 

সৈনিকগণ তরবারি বাহির করিল। 

ভীম্ম। [সাশ্চর্যযে] কে! সৌভ-নরপতি ? 

শাব। অগ্রসর হও। সঙের মত খাড়া পাড়িয়ে রৈলে যে সব! 

আক্রমণ কর, দেখ্ছ না বীর নিরস্ত্র ?. 

ভীম্ম। সেকি সৌভরাজ?”” 
শা্। এহস্তিনার' প্রাসাদ নয় ভীন্ম । এ উন্দুক্ত ক্ষেত্র। এখানে 

তোমার বীর্ধ্য পরীক্ষা হবে । 

ভীক্ম । ও বুঝেছি। উত্তম। [ তরবারি নিষ্ষাশন করিতে উদ্যত ] 

একি ! তরবারি !_এযাঁ! ফেলে এসেছি! 

শান্ব। বন্দী কর-_ 
ভীম্মকে সৈনিকগণ আক্রমণ করিল। 

তীন্ম রিক্তহস্তে যুদ্ধ করিতে করিতে ছু”চারিজন সৈনিককে পাতিত 

করিয়া ভূপতিত হইলেন। 
শান । বন্ধন কর। 

সৈনিকগণ ভীম্মকে বন্ধন করিল। 

শান্। তবে আর কি! বধ কর।_কিন্তু তাঁর পূর্বে, তী্ম, 
হন্তিনার অপমানের এই প্রতিশোধ । [ পদাঘাত ] " 

ভীম্ম। আমার তরবারি! আমার তরবারি ! 
শীন্ব। এই বে দিচ্ছি [ পদাঁঘাঁত ] | 
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তৃতীয় অস্ক। ভীত্ম। প্রথম দৃশ্য । 

তরবারি হস্তে মাঁধবের প্রবেশ । 

মাধব। একি দেবব্রত ভূমিতলে পড়ে”,_চাঁরিদিকে সৈশ্ত ! এ যে 
মৌভরাজ শান্ব। ব্যাপার খানাঁটা কি? 
 শান্ধ। সরে” দাঁড়াও ব্রাহ্মণ! | 

ভীম্ম। তরবারি ! কাকা, আমার তরবারি-_এক মুহুর্তের. জন্য 1-_ 

শান্ধ। বধ কর। শীঘ্র বধ কর। 

সৈনিকগণ তার প্রতি ভল্ল নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে মাধব 

কহিলেন-_“নিরম্ত্র বন্দীর হত্যার পূর্বে ব্রহ্মহত্যা হউক---৮এই বলিয়া 
ভীম্মকে নিজের শরীর দ্বারা আবৃত করিলেন । 

সসৈনিক দাশরাজের প্রবেশ। 

দাশরাজ। কার সাধ্য ![ সৈনিকগণের সন্মুখে বর্ষা লইয়া নার 
শান্ব। বধ কর-_বধ কর-_এই মুহূর্তে-_ 

দাশরাজ। আমি ঠীড়িয়ে থাকৃতে !_কোন ভয় নাই ভাই। 

_্লীঠিয়ালসব ! | 
শান্ধ। কেতুমি! 

দীশরাজ। আমি দাশরাজ। 

শীন্ব। জেলের সর্দার ? 

দাশরাজ। ই! আঁমি জেলের সর্দার বটে! কিন্তু জেলের সর্দারও 
এটুকু জানে যে যাঁর হাতে বর্ষা নেই-_তাঁকে বর্ষা মার্ে নাই। 

মাধব। সাধু, দাশরাজ। 

শান্ধ। সরে" দাড়াও । রর 
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তৃতীয় অঙ্ক । ] ভীম্ম। [ প্রথম দৃশ্ট। 

দাশরাজ। কখন না। প্রাণ দেব। কিন্তু ভাইয়ের গায়ে কুটোটি 

লাগতে দেব না_আমি বেঁচে থাঁকৃতে ।__লাঠিয়ালসব। একবার সার 

বেঁধে ধাঁড়া তরে ভাই! একবার-_ক্ষত্রিয় কি রকম দেখি! [অসি 

ঘুরাইলেন ] 
মাধব এতক্ষণ ভীম্মের বন্ধন কর্তন করিতেছিলেন। ভীম্ম মুক্ত 

হইয়া! তরবারি হস্তে দীঁড়াইয়া কহিলেন-_“আর তার প্রয়োজন নাইি। 1-- 

--এসো সৌভরাজ 1” 
শান্ব সসৈনিক পলায়নোগ্ভত হইলে দাশরাজ কহিলেন__ তা হচ্ছে 

না চাদ 1”-- 

দীশরাজ লাঠিয়াল সহ শান্বের পলায়নপথ অবরোধ করিয়া ফাঁড়াইলেন। 

ভীম্ম। যুদ্ধ কর-_ক্ষত্রকুলাঙ্গার ! 

শান্ধ। [| তরবারি ভীম্মের পদতলে রাখিয়া করজোড়ে নত জানু 

হইয়া ] ক্ষমা! কর ভীন্ম। 
দাশরাজ। [ তাহাকে পদাঘাত করিয়া পাতিত করিয়া বক্ষের উপর 

বসিয়া ] এই কচ্ছি।_-দিই বর্ষা বিধিয়ে” [ ভল্প উত্তোলন ] ৫ 

শান্ব প্রার্থনাপুর্ণ নেত্রে ভীন্মের দিকে চাহিলেন। তখন ভীন্ম 

কহিলেন--“ছেড়ে দাও। তোমার তরবারি লও মহারাজ 1” বলিয়া 

শান্বের তরবারি শান্বকে দিলেন । 
দাশরাজ। আচ্ছা ভাই যখন বল্ছে--ছেড়ে দিলুম। কিন্ত 

জেলের সর্দীরকে যেন মনে থাকে ক্ষত্র মহারাজ! টি | 

শান্ধ প্রস্থানোগ্ভত হইলে ভীম্ম তাহাকে কহিলেন_“দীড়াও 

সীতপতি।” [ শাহ দাড়ালেন] 
১০৬ ] 



তৃতীয় অস্ক। ] ভীক্ম। ্ প্রথম দৃশ্য । 

ভীম্ম। শোন সৌভরাঁজ! নিরস্ত্র বন্দীর হত্যা ক্ষাত্র ধর্ম নয়। মনে 

রেখো । এমন কি, যে পদাঁথাত ক'রেছে সেও ক্ষমা চাইলে পদাঘাঁতেরও 

প্রতিশোধের প্রয়োজন হয় না ।-_যাও। 

| সসৈনিক শান্তর প্রস্থান ] 

মাধব। ব্যাপার খানা কি দেবব্রত ! 

ভীম্ম। এরাও ক্ষত্রিয় ! 

দাশরাজ। ছেড়ে দিলে ভাই? 
ভীম্ম। দাশরাজ ! তুমি সাহসী পুরুষ । 
দাশরাজ। খোলা মাঠে একবার বেরিয়ে পণ্ড়তে পার্পে আর কাউকে 

ডরাই না ।--কেবল বাড়ীতে আমার পরিবারকে ভয় করি। 

ভীম্ম। ক্ষত্রিয় এ রকম হয় !-_সাধে কি পরশুরাম-যাঁক। 

[ প্রস্থান। মাধব ও দাশরাজ অনুগামী হইলেন ] 

গমাধব। তুমি এখানে যে! 

দাশরাজ। বিয়ে কর্তে। 

মাধব। কেন! তোমার স্ত্রী? 

দাশরাজ । বড় ঝগড়া করে। 

| নিক্কান্ত] 

[ ১০৭ 



তৃতীয় অঙ্ক।] . ভীত্ম। [ দ্বিতীয় দৃশ্য । 

হ্িতীস্ব দুন্ঠ। 

০2৯2 ০ 

স্থান-_কাশিরাজপ্রাসাদ। কাল-- প্রভাত । 

কাশিরাজ ও কাশিরাজপুক্র। 

কাশিরাজ। কি আশ্ধ্য! রাত্রিকালে আমার বহিরুগ্ভানে-_ 

কাশিরাজপুত্র। মৃত সৈনিকগণ যে সৌভরাজ শান্বের, তার প্রমাণ 
পাঁওয়! গিয়েছে । 

কাশিরাজ। কিন্ত-_তাঁদের গায়ে অস্ত্রের চিহ্ন নাই ? 
কাশিরাজপুত্র। না পিতা! 

কাশিরাজ। অন্বিকা আর অন্বালিকাঁর সঙ্গে কাল সন্ধ্যায় ভীম্মের 

দেখা হয়েছিল? 
কাঁশিরাজপুত্র । হ/য়েছিল। 

কাশিরাজ। তাইত!-_কিন্তু ভী্ম এ কাজ কর্কে ! উদ্দেন্ত কি! 

কিছুই বুঝ্তে পাচ্ছি না। আচ্ছা যাও স্বয়ংবরের আয়োজন করগে যাঁও। 

কাশিরাজপুভ্র। যে আজ্ঞা পিতা । 

[ প্রস্থান ] 

কাশিরাজ। তাইত! বিবাহের ঠিক পূর্বে 

মাধবের প্রবেশ । 

মাধব। আপনি কাশিরাজ ! ্ 
কাশিরাজ। হা ।- ব্রাহ্মণ! প্রণাম |] আপনাকে চিন্তে পাচ্ছি না। 
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মাধব । আমি পূর্বে মৃত মহারাজ শান্তন্থুর বয়স্ত ছিলাম । এখন 

তীর পুভ্রগণের অভিভাবক ।-চুস্তিনার যুবরাজ দেবব্রত-ভীম্ম হন্তিনার 

মহারাজ বিচিত্রবীর্য্যের জন্য আপনার কনিষ্ঠী কন্তাঘ্বয়কে প্রার্থনা কর্তে 
আমায় পাঠিয়েছেন। ্ 

কাশিরাজ। দে কিব্রান্ণ! এন্বয়ংবর সভা ! 

মাধব। তবে মহারাজ অস্বীকৃত ? 
কাশিরাজ। নিশ্চয়! 

মাধব । আমিও তাই ভেবেছিলাম ।-_জয়োস্ব। [প্রস্থান 7 
কাশিরাজ। একি রকম! 

স্থনন্দার প্রবেশ। 

সুনন্দা । রিয়া রিল নর 
কাশিরাজ। কেন! 

সুনন্দা । বড় রাজকন্তা ভয়ানক কাদ্ছেন। 

কাশিরাজ। কাদ্ছে?_-কেন? 

* সুনন্দা । জানি না। 

কাশিরাজ। যাচ্ছি! যাঁও। | 

| সুনন্দার প্রস্থান |] 
কাশিরাজ । এ সব ব্যাপার নিশ্চয় কোন ভাবী অমঙ্গলের সুচনা 

কণচ্ছে।__বুঝ্তে পাচ্ছিনা! 
[ নিষ্কান্ত ] 
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স্ততীম্ত দুস্ঠ । 

স্থান-_কাশিতে স্বরংবর সভা । কাঁল- প্রভাত । 

ক্ষত্রিয় রাজগণ ও সমন্ত্রী দাশরাজ আদীন। 

পার্খে কাশিরাজপুত্র ও ভষ্টগণ ইত্যাদি । 

শান্ধ। কাঁশিরাজ কোথায়? 

কাশিরাজপুত্র ॥ তিনি কন্যাদের নিয়ে আস্ছেন। 

একজন রাজা । একে? 

কাশিরাজপুত্র। তাইত! একে? তুমিকেহে? 
দাশরাজ। আমি দাশরাজ। 

কাশিরাজপুত্র। সে আবার কি !-_-এখানে কি অভিপ্রায়ে ? 

_ দীশরাঙ্গ। আমি একজন স্ত্রীর উমেদার | 
কাশিরাজপুত্র । উমেদার কি রকম? 

দাশরাজ। আমি বিয়ে কর্ব। 

কাঁশিরাজপুত্র। তুমি! তুমি কিজাত? 
দাশরাজ। ধীবর। 

কাশিরাজপুত্র। জেলে? 

দাশরাজ ৷ না, ধীবর। 

কাশিরাজপুত্র । বলি ব্যবসা ত মাছ ধরা ? 

১১০ | 
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দীশরাজ। হলোই বা! ব্যবসা কি মন্দ? জামাই ধরার চেয়ে মাছ 
ধরা ঢের ভালো । 

কাশিরাজপুত্র। জামাই ধর! কি রকম? 
দাশরাজ। নয়ত কি! জন কতক নিরীহ ভদ্রলোকের ছেলেকে 

নিমন্ত্রণ করে” এনে তাদের ঘাড়ের উপর চিরজন্মের মত এক একটা গাধার 

মোট চাপিয়ে দেওয়া-_এর চেয়ে মাছ ধরা অনেক ভালো । তার উপরে 

মাঁছ খাওয়া যায়, জামাই খাওয়া যায় না। 
কাশিরাজপুত্র। এবলেকি! 

শা । একে বার করে' দিন যুবরাজ । 

দাশরাজ। বার করে দেবে! দাঁও দেখি! 

কাশিরাজপুত্র । এ ক্ষত্রিয়ের সভা । এখানে ধীবরের প্রবেশের 

অধিকার নাই। 

দাঁশরাঁজ। আমি রাজা । 

শান্ধ। ধীবরের আবার রাজ! কি? 

দাশরাজ। আমি হস্তিনার মহারাজের শ্বশুর । 

* কাঁশিরাজপুত্র । শ্বশুরকি রকম? 

দাশরাঁজ। মহারাজ শাস্তন্থ আমার মেয়ে মত্্যগন্ধাকে যেচে এসে 

বিয়ে করেছেন । 

কাশিরাজপুত্র । সত্য নাকি? 

' দ্াশরাঁজ। মুষড়ে গিয়েছে । দেখ্ছ মন্ত্রী?--সম্পূর্ণ রকম মুষড়ে 

গিয়েছে। দেখ্ছ? 
মন্ত্রী। আজ্ঞে হা। 
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দাশরাজ । “আজ্ঞে হা” কি।ন-বল “হা মহারাজ । আমি রাজা 
সেটা সদ! সর্বদা মনে রেখো । ৃ্ 

কাশিরাজপুত্র । ক্ষত্রিয় নীচজাতীয় ব্যক্তির কন্তা গ্রহণ কর্তে পারে, 
কিন্তু নীচজাতীয় কাহাকে কন্ঠা দান করে না। 

দাশরাজ। সেটা একটা কুপ্রথ! ।--কি বল মন্ত্রী! 
মন্ত্রী। মহারাজের বংশ এখানে উপস্থিত কোন রাজার বংশের 

চেয়ে কম নয়। 

কাশিরাজপুত্র । ধীবরের আবার বংশ ।--সে কঞ্চি__বাঁকারী । 
দাশরাজ। মন্ত্রী! এরা আমায় অপমান কচ্ছে। দেখ্ছ ? 
মন্ত্রী। আজ্ঞে তা দেখ্ছি। 

দাঁশরাজ। আবার “আজ্ঞে” ! বল “দেখছি মহারাজ | 

কাশিরাজপুত্র । উঠে যাঁও। 

দাশরাজ। কেন? 

শান্ব। তুমি এখানে কি ক্ষ? 

দাশরাজ। বিয়ে কর্ক। 
কাশিরাজপুত্র। সহজে না উঠলে প্রহরী গলাধাঁ্কা দিয়ে বিদায় 

করে, দেবে। 

দাশরাজ। কি! গলাধাকা দিয়ে? 

কাশিরাজপুত্র । হা। 

দাশরাজ। গলাধাক্কা ? 

কাশিরাজপুত্র । গলাধাক্কা। 

দাঁশরাজ। মন্ত্রী! 
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তৃতীয় অঙ্ক । ] ভীক্ষ। ॥ [ তৃতীয় দৃশ্য । 

কাশিরাজপুত্র। ওঠো আসুন থেকে । নৈলে এই-__ 
দাশরাজ। কেন! উঠবো কেন!- মন্ত্রী! 

ম্ত্রী। [ কর্ণে] মহারাজ আসন থেকে উঠে পড়ুন। 

দাশরাজ। কেন? কেন? আসন থেকে উঠবো কেন? আসন 
থেকে 

মনত্রী। আগে উঠুন। তাঁর পর কথী। নৈলে-__ 
দাশরাজ। নৈলেকি? 

মন্ত্রী। নৈলে গেলেন । 
দাশরাজ। নৈলে গেলাম নাকি ? 

মনত্রী। এই গেলেন। 

দাশরাজ। এটা-এা 

ম্ত্রী। উ-ঠুন। নৈলে সর্বনাশ ! 
দাশরাজ। এয [ উঠিলেন ] 
মন্ত্রী। এখন বাইরে বেরিয়ে আস্ন। 

দাশরাজ | বেরিয়ে যাবো কেন ? 

মন্ত্রী। আশ্মুন আগে । নৈলে-_ 

দাশরাজ। গেলাম নাকি? 

মন্ত্রী। গিয়েছেন । 

দীশরাজ। ওরে বাবা ।_চল চল [যাইতে যাইতে ফিরিয়া 
আসিয়া | কিস্ত-_ 

মন্ত্রী। আবার কিস্ত'চলে' আসুন । 

[ হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন ] 
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শা । একে এখানে আস্তে দিলে কে ?--এই যে মহারাজ আস্ছেন । 

শঙ্খধবনিসহকারে কাশিরাজ ও তাহার ভূষিতা 
অবগুন্ঠিতা কন্াত্রয়ের প্রবেশ । 

প্রতীহারী । মহারাজের জয় হৌক ! 

[ বাগ্চযন্ত্র ] 

কাশিরাজ ৷ মহারাজবৃন্দ! আপনাদের আগমনে আমার রাজ্য, 

আমার প্রাসাদ, আমার সভা ধন্য হোল। 

_ বন্দীদিগের গীত। 

বন্দে রত্বপ্রভবমধিপং রাজবংশপ্রদীপং 

শক্রত্রাসং প্রবলমতিশঃ ক্ষেমমৌলিং বরেণ্যম্। 

ধন্য! কাশি স্তবয়ি সমুদিতে ধস্যমেতৎ কুটিরং 

আগচ্ছ শ্বঃপ্রতিমনগরীং স্বাগতং তে ক্ষিতীশ ॥ 

কাঁশিরাজ। রাঁজগণ সকলেই সমাগত ? 
- কাশিরাজপুত্র । ই1 পিতা। 

কাশিরাজ। আমার প্রিয়তম জোোষ্ঠ কন্তা অন্বা! তবে এখন তোমার 
মনোনীত পতি বরণ কর। 

অন্বা! সখী সুনন্দার সহিত একেবারে গিয়া! শান্বরাজের গলদেশে 

বরমাঁল্য পরাইতে উদ্যত হইলে, মাধবের সহিত ভীক্ম প্রবেশ করিয়া 

কহিলেন) পীড়াও”” | 

সকলে স্তস্তিত হইয়া থমকিয়! দীড়াইলেন। কাশিরাঁজ অগ্রসর হইয়া 
কহিলেন “মহামতি ভীম্ম! আসন পরিগ্রহ করুন ।» 
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ভীম্ম। প্রয়োজন নাই কাশিমহারাজ । আমি এখানে নিমন্ত্রিত হ'য়ে 

সি নাই। আসি বিবাহ রর নই। আমার জন্য আসন এখানে প্রস্ততও 

হয় নাই। 

কাশিরাজ । তবে হস্তিনার রাঁজপুজের এখানে অকলম্মাৎ আগমনের 

হেতু জিজ্ঞাস! কর্তে পারি কি? 
ভীম্ম। আমি কাশিরাজের কন্তাদ্বয়কে হন্তিনাধিপতি বিচিত্রবীর্যের 

পত্রীভাবে প্রার্থনা করি। | 
কাশিরাজ। সে কিরূপ যুবরাজ! এ স্বর়ংবর সভ]। 

ভীম্ম। তা জানি কাশিরাজ। তথাপি আমি কাশিরাজের এই 

কন্তাদ্বয়কে চাঁই। মহারাজ ষদি এ প্রস্তাবে সম্মত না হন, তবে আমি 

সবলে তাদের হরণ করে নিয়ে যাবে! । 

কাশিরাজ। কুমার! এ অসম্ভব। 

ভীষ্ম। তবে মহারাজ ক্ষমা কর্ষেন! আমি এ কন্তাদ্বয়কে হরণ 

করে' নিযে যাচ্ছি । যাঁর সাধ্য আমার গতিরোধ করুন । আশ্মন-- 

[ অন্বার হস্ত ধরিলেন ] 

্পাথ। স্পর্ধা বটে। [ তরবারি খুলিলেন ] 

কাঁশিরাজ | কুমারের মস্তিক্ষ বিকৃত হয়েছে নিশ্য়। নইলে এ 

স্বয়ংবর সভায় অনাহৃত হয়ে এসে 

ভীক্ম। ,জানি মহারাজ! এ যক্তে হস্তিনাধিপতির নিমন্ত্রণ হয় নাই 

কেন। কারণ, বর্তমান হস্তিনাধিপতির মাত ধীবরনন্দিনী। আপনারা 

ইতিপুর্ব্েই মহারাজ শাস্তন্ুর শ্বশুর দাশরাজকে এ সভা থেকে বহিষ্কৃত 
করে' দ্রিয়েছেন। কিন্তু ভীক্ম জীবিত থাকতে তার পিতার মর্ধ্যাদাকে ক্ষু 
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তৃতীয় অঙ্ক।] ভীক্ম। [ তৃতীয় দৃশ্য । 

হ'তে দেবে না জান্বেন। এ কন্তাদের হস্তিনাধিপতির পত্বীস্বপ্ূপ আমি 
গ্রহণ কর্লাম। যাঁর সাধ্য প্রতিরোধ করুন । 

শীন্ধ। মহারাজগণ ! 

মহারাঁজগণ একত্রে সিংহাসন হইতে উঠিয়া 
তরবারি বাহির করিলেন। 

- ভীক্ম। সৈনিকগণ ! 

দশজন সশস্ত্র সৈনিকের প্রবেশ । 

ভীম্ম। এই কন্যাদের ঘিরে নিক গিয়ে আমার রথে উঠাও । 

কেহ গতিরোধ কর্লে অস্ত্র ব্যবহার কর্তে দ্বিধা কোরো! ন।। কাকা, 

আপনি এদের সঙ্গে যান। 

সৈনিকগণ কন্ঠাত্রয়কে ঘিরিয়া লইয়া গেল, সঙ্গে মাধব । 

_ ভীম্ম। এখন মহারাজগণ ! যদি আপনারা একে একে বাঁ একত্রে 
হস্তিনাধিপতির বিপক্ষে দাড়াতে চান, একা ভীম্ম তাদের যুদ্ধে আহ্বান 
কচ্ছেে। 

শান্ব। আক্রমণ কর। 

সকলে ভীম্মকে আক্রমণ করিলেন। 

ভীম্ম। তবে বাহিরে আস্মন। এ বিবাহসভা আপনাদের রক্তে 

কলুষিত কর্ব না । [ অস্ত্রদ্ধারা আপনার শরীর রক্ষা করিতে লাগিলেন ] 
শান্ব। এইখানেই বধ কর। [ পথরোধ করিলেন ] 

১১৬ ] ৃ 



তৃতীয় অঙ্ক। ] ভীয্ম। [চতুর্থ দৃশ্ট। 
ভীম্ম। তবে এইখানেই হত্যার ক্রিয়া আরম্ভ হৌকৃ! [ রাজাদিগকে 

আক্রমণ করিলেন ] 
পাঁচ ছয়জন রাজা ভীম্মের অসির আঘাতে তূপতিত হইলেন । 

শান্ব আহত হইয়া পড়িয়া গেলেন । 

চতুথ্থ দুস্থ। 

স্থান-_হস্তিনার প্রাসাদকক্ষ। কাল-_প্রাহ। 

সত্যবতী একাকিনী। 

সত্যবতী। আমার পুত্র আমার অজ্ঞাতে বিবাহিত। আমার 
সম্মতির প্রয়োজন হয় নি! এতই ন্বণিত আমি-_ আপন প্রাসাদে? - 

রি বিচিত্রবীর্য্যের প্রবেশ । 

বিচিত্রবীর্্য । মামা শুনেছে? [কাসি] 

সত্যবতী। কি বাবা ! 

বিচিত্রবী্ধ্য। সমস্ত রাজা একদিকে আর দাদা অন্তাদিকে ; তবু 
[ কামি ] এই যুদ্ধে দাদ! জিতেছে! গুনেছ মা? 

সত্যবতী। শুনেছি বাবা ! 

বিচিত্রবীর্ধ্য। দাদার মত বীর ব্রিভুবনে নেই। [কাসি] 
সত্যবতী। তোর বৌ পছন্দ হ,য়েছে ? 

[ ১১৭ 



তৃতীয় অঙ্ক। ] ভীঘ্মু। [চতুর্থ দৃশ্য । 

বিচিত্রবীধ্য । [নতমুখে ] না মা। 

সত্যবতী। সেকি বৎস! তার! সুন্বরী নয়? 
বিচিত্রবীর্ধ্য। সুন্দরী! কিন্তু [কাসি] আমার প্রকৃতি তাদের 

প্রকৃতির সঙ্গে যেন খাপ খাচ্ছে না। 
সত্যবতী। কেন, বৎস! 

বিচতরবী্য। তারা কষ, তারা নিত্য প্রফুল্ল, তারা স্ীব। আর 
আমি রুগ্ন, আমি বিষগ্র, [ কাসি ] আমার মনে তেজ নাই। 

সত্যবতী। কেন বাবা ! 

বিচিত্রবীর্্য। কি জানি। আমার মনে হয় যেন আমি কে! [কাসি] 

কোথা থেকে এসেছি ! পৃথিবীর সঙ্গে যেন খাপ খাচ্ছি না! [কাসি] 

আমি বেঁচে আছি তা অনুভব কর্বার শক্তিও যেন আমার নাই । অনেক 

সময় সন্দেহ হয় যে আমি বেঁচে আছি কিনা [ কাসি ] মা, এই বধূদের 

কখন ভালোবাসতে পার্বধ না। তবে [কাসি] তাদের দেখতে ভালো 

লাগে-_-কারণ [কাসি ] তারা স্বন্দরী ; তাদের গান শুস্তে ভালে লাগে 

[ কাসি] কারণ তাদের স্বর মিষ্ট । নৈলে-_ | 

সত্যবতী। বৎস বিচিত্রবীর্ধ্য! কিসের দুঃখ তোর? রাজপুল্র 
তুই-__কিসের অভাব তোর । কেন সর্বদাই তোর এ ম্নানমুখ । 

বিচিত্রবী্ধ্য । আমার যে কোন অভাব নাই, সেইটেই বেশী 

হঃখ মা। যদি অভাব অনুভব কর্তীম, ত বোধ হয় -তা পূর্ণ করে? সুখ 
হোত। আমি রাজপুত্র । আমার কিছু কর্তে হ'চ্ছে না । আমার কর্ধার 
যা কিছু--তা সব অন্তে করে” দিচ্ছে। আমি সৰারই স্নেহের পুতুল। 
আমি যেন একট! খেলেন! ; জীবিত মান্থুষ রি তাই বুঝি আমার 

১১৮ | 



তৃতীয় অঙ্ক |] ভীম্ম। [ চতুর্থ দৃশ্য । 
জীবন একটা মহাশৃন্য, মহা ভ্লাবসাদ। যাই--দাদা কোথায় দেখিগে, 
বাই। 

[ প্রস্থান ] 

সত্যবতী। কি আশ্র্ধ্য ! বিয়ের পরে যেন আরও অিয়মাঁণ, আরও 

নির্জীব । [মস্তক নত করিয়া চিন্তা করিতে করিতে নিক্কান্ত ]. 

চিন্তিত ভীম্মের প্রবেশ । 

ভীম্ম। সে দিন বালিকা, আজি সে পূর্ণ যুবতী । 
সেই মুখ, সেই ভঙ্গী সেই দৃষ্টিপাত; 
শুদ্ধ এক অভিনব স্ফুরিত বিদ্যুৎ 

খেলিছে কটাক্ষে, যাহা পূর্বে দেখি নাই। 
কশতরা ; পরিপাওু ; সে দেহবল্পরী 
ছাঁপিয় পড়েছে যেন যৌবন মাধুরী, 
পুষ্পিত পল্পবসম বসন্ত উদ্গমে । 

-__একি পুনরায় কেন চঞ্চল হৃদয় 1 

রাখিয়াছি প্রলোভনে পদতলে দলি+, 

তথাপি তাহার গাঢ় আচ্ছাদিত স্বর 

মাঝে মাঝে বেজে ওঠে ভগ্রভেরী সম | 

এতই ছূর্ধল কি এ মানুষের মন! 

অধ্বার প্রবেশ । 

ভীম্ম। [ চমকিয়া ] কে তুমি ! 
| ১১৯ 



তৃতীয় অঙ্ক। ] ভীম্ম। 1 চতুর্থ দৃশ্য। 
অন্বা। 

ভীষ্ম । 

অথা। 

১২০] 

কাশির রাজকন্যা অন্থ। নাম্ 

_দেখ দেখি চিনিতে কি পারো যুবরাজ? 

নীরব যে!__ঠিক বুঝি হয় না স্মরণ ! 
স্মরণ করায়ে দেই।-_একদিন সেই 
কাশির গঙ্গার তটে, প্রাসাদউদ্তানে, 
বটচ্ছায়ে, জানু পাতি” চরণে যাহার-_ 
দিয়াছিলে পরিচয় সৌখীন সন্ধ্যাসী, 
“তোমার রূপের দ্বারে ভিখারী স্থন্দরী ।” 
আমি সেই জন। মনে পড়ে যুবরাজ? 
| নতমুখে ] মনে পড়ে! 

“মনে পড়ে! আশ্ষ্য্য পুরুষ ! 
নীরস নিক্ষম্পম্বরে কহিলে এ বাণী 

গণিতের সত্যসম !--আশ্চর্য্য পুরুষ! 

একদিন ছিলে যার পিতার অতিথি, 

ছিল নিত্য যে তোমার নর্মমসহচরী, 
প্রভাতে সন্ধ্যায় ; যার পদতলে বসি” 

করে কর রাখি+, নিত্য শুনিতে যাঁহাঁর 

অবোধ উল্ভাস্ত বাণী মন্ত্মুগ্ধ সম, 

যেন বিশ্বে আর কিছু নাই শুনিবার ; 

রহিতে চাহিয়! নিত্য ষা”র মুখপাঁনে 

যেন বিশ্বে আর কিছু নাহি দেখিবার । 
একদিন যাঁর সঙ্গে-_- 



তৃতীয় অঙ্ক । ] ভীম্ম। [ চতুর্থ দৃশ্য । 

ভীম্ম । 

অন্বা। 

ভীল্ম। 

অগ্বা । 

ভীম্ম। 

ক্ষমা কর দেবি ! 
কি কাজ ন্মরিয়৷ আর সে ভূত-কাহিনী। 
তোমার আমার মধ্যে এক পারাবার 

যায় কল্লোলিয়া আজি। 

জানি যুবরাজ ! 

আসি নাই প্রেমভিক্ষা করিতে তোমার ! 
তুমি আনিয়াছ মোরে হরিয়া সবলে । 

আমি আসি নাই। সত্য কহিয়াছ তুমি-_ 
“তোমার আমার মধ্যে এক পারাবার 

যায় কল্লোলিয়া আজি” কিম্বা ততোধিক ;-_ 

তুমি আমি এক মর্ত্যে করি নাক বাস। 

তুমি যদি মর্ত্যবাসী যুবরাজ, আমি-. 
ত্বর্গ নাহি পাই যদি, যাইব নরকে, 
মর্ত্যভূমে পদাঘাত করি? । 

কেন দেবি! | 

যাক্।-__এখন জিজ্ঞাস! করি-_ 
আমাকে এখানে কেন এনেছ সবলে? 

চিনি নাই স্বয়ংবর সভ। কোলাহলে। 
অন্থ। , চিন নাই কোলাহলে ?-_মিথ্যাবাদী শঠ 

ভীম্ম। 

. আমারে ছাড়িয়া দাও । 

আসিতেছি রাখি 

পিতৃগৃহে, আজ্ঞা কর দেবি। 
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তৃতীয় অস্ক। ] ভীগ্ষ। চতুর্থ দৃশ্য 
অন্বা। 

ভীন্ম। 

অন্বা। 

ভীম্ম। 

অন্বা। 

ভীক্ম । 

অন্বা। 

১২২] 

অতি সদ্দাশয় তূমি। অতখানি শ্রম 

সহিবে কি যুবরাজ ?-_ প্রয়োজন নাই। 
যাইব না পিতৃগৃহে । যাইব এক্ষণে 
পতির সকাশে ।-_আঁমারে ছাড়িয়৷ দাও । 

পতির সকাশে! দেবি! কে তোমার পতি? 

সৌভ-নরপতি শান্ব। 
শান্ব পতি তব! 

সর্বনাশ ! হয় নাই পরিণয় তব? 
হউক বা না হউক--তোমার কি তাহে, 
হস্তিনার যুবরাজ । হউক বা ন! হউক, 
অন্তরে পতির পদে বরিয়াছি তারে । 

রমণী শৃগাল সম খল ধূর্ত নহে; 
অস্থির চপল নহে বাতাসের মত 

পুরুষের মত শঠ নহে । একবার 

রমণী যাহারে করে অন্তরে বরণ, 

সেই ভাগ্যবান্ তার পতি আমরণ। 
শান্বে ভালোবাসে তুমি? 

কেন বাঁপিব না? 

ভাবিয়াছ যুবরাজ এ ধরণী তলে 

তুমি একা যোগ্যপাত্র ভালোবাসিবার ? 
ভাবিয়াছ অস্তঃপুরে অস্তঃপুরে নারী 



তৃতীয় অঙ্ক । ] ভীত্ম। [চতুর্থ দৃশ্য । 

ভীক্ম । 

অগ্থা। 

ভীন্ম। 

অন্বা। 

ভীম্ম। 

করিছে তোমারি পড়া কুক্ম চন্দনে ? 
_ হাঁ নিশ্চয় ভালোবাসি সৌভরাজে আমি। 
সাবধান দেবি। শান্ব পামর লম্পট । 
সাবধান যুবরাজ । শান্ধ পতি মম। 

এযে আত্মবলিদান । 

তোমার কি তাঁহে? 
আমার কি দেবি? এই আত্মহত্যা তব 

: করিব না নিবারণ আমি ষদি পারি? 

অন্ব। 

ভীক্ম। 

* অন্বা। 

ভীম্ম। 

অন্বা। 

দেবি, বেছে নাও তুমি পতি অন্যজনে। 
করিও না আত্মহত্যা | 

স্পদ্ধা যুবরাজ । 
কে চাহে তোমার এই উপদেশবাণী ? 
ছেড়ে দাঁও। 

করিও না! আত্মহত্য। দেবি। 
ছেড়ে দাও । 

পারিব না। করিও মার্জন!। 
তোমারে ভগিনী আমি এত ভালোবাসি । 

ভালোবাসো! নাহি বাসে কার যায় আসে । 
আমার উপরে তব নাহি অধিকার । 
ব্রহ্ষচারী ! ছেড়ে দাও। করি এ শপথ-- 

শা্-_সে আমার পতি জীবনে মরণে ।__ 
ছেড়ে দাও রাজদস্ত্য। 

[১২৩ 



তৃতীয় অঙ্ক। ] ভীম্ম। [ চতুর্থ দৃশ্ঠ। 

ভীম্ম। তথাস্ত্ব ভগিনী। . 

মুক্তদ্বার । যাঁও দেবি পতির সকাশে। 

আশীর্বাদ করি, তুমি যশশ্িনী হও, 

বিবাহে সুখিনী হও ! 

অন্বা। কে চাহে তোমার 

আশীর্বাদ যুবরাজ? কর আয়োজন 

ছেড়ে যাই ইস্তিনার বিষাক্ত বাঁতাস। 
ভীম্ম। তথাস্ত। প্রস্তুত হও, কৰি.আয়োজন। 
অশ্ব! নিক্ষল ক্রোধে স্বীয় ওষ্ঠ দংশন করিয়] প্রস্থান.করিলেন। 

ভীম্ম। -_কি যুদ্ধ চলিতেছিল অন্তরে আমার 

এতক্ষণ-_প্রিয়ভগ্রী--জানিতে যগ্পি ! 

প্রকৃত বীরত্ব এই। বাহুবলে জয় 
তুচ্ছ কথা, সাক্ষ্য দেয় পাঁশবশক্তির | 

সঙ্গে যুদ্ধ করা, তারে করা পরাজয়-- 

_ মনুষ্যের প্রকৃত শৌধ্যের পরিচয় | 
মাধবের প্রবেশ । 

মাধব। দেবব্রত ! 

ভীম্ম। কি কাকা! 

মাধব বিচিত্রবীর্ধ্য বড় কাদ্্ছে। তু তুমি শীন্ব এ্সো। 

ভীষ্ম। কীদ্ছে? কেন? 
মাধব। জানি না। 

১২৪ ] 



তৃতীয় অঙ্ক। ] ভীম্ব। ১ [চতুর্থ দৃশ্য । 

ভীম্ম। আমি যাচ্ছি। তাঁকে /খাঁনেই নিয়ে আস্ছি। তুমি এখানে 
অপেক্ষা কর কাকা । কথা আছে৷ 

[ প্রস্থান ] 
মাধব। সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। 

সত্যবতীর প্রবেশ। 

সত্যবতী। কে? ব্রাহ্মণ ? 

মাধব। কে?_সম্রাঙ্জী? 

সত্যবতী। দেবব্রত কোথায় ? 

মাধব । সে খোঁজে দরকাঁর কি সমাজ্জী ? 

সত্যবতী। তাঁকে বলগে যে আমি একবার তার সাক্ষাৎ চাই। 
মাধব। কারণ? 

সত্যবতী। আমি তাঁকে, তোমাকেও জিজ্ঞাসা কর্তে চাই যে, আমি 
কি এ সাআ্াজোর কেহ নই, রাজপরিবারের কেহ নই, বিচতরবীর্যের 
কেহ নই? 

মধব। কে ঝ্লেছে? 

সত্যবতী। বলার-_ প্রয়োজন নাই । কার্য্যে ত তাই দেখ্ছি। 

মাধব। কি কার্ষ্য সম্রাজ্ঞী ? 
সত্যবতী। এই বিচিত্রবীর্যের বিবাহসম্পা্দন কার্য্য। কাশিরাঁজ 

কন্তাদ্য়কে সবলে হরণ করে" নিয়ে এসে তোমর! ছুজন--বাঁলক যুবরাজ 

বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে বিবাহ দিলে । আমাকে একবার জিজ্ঞাসাও না করে” ! 

যেন-_[ স্বর ভাঙ্গিয়! গেল] 

[১২৫ 



তৃতীয় অন্ক।] ॥. ভীক্ম। [ চতুর্থ দৃশ্য। 

মাধব। সম্রাজ্ঞী ! প্র বালকের যক্াকাঁশ হওয়ায় বৈদ্য কলে গিয়েছে, 
যে ও যতই হষ্ট থাকৃবে ততই ওর শরীন-ও মনের পক্ষে মন্গল। 

সত্যবতী। তার পর-_ | 
মাধব। সেই জন্য আমরা ছুজন এই ছুটী সুন্দরী চপলা আনন্দময়ী 

বালিকার সঙ্গে তার বিবাহ দিয়েছি । 

সত্যবতী। এ কথা আমায় পূর্বে একবার জিজ্ঞাস! কর্তে পার্তে 
কি নিরুত্র যে? 

মাধব । এর উত্তর সম্রাজ্ঞীর প্রীতিপ্রদ হবে না । 

সত্যবতী। তবু আমি শুস্তে চাই। 
মাধব। সম্রীজ্জী এক পুত্রের হত্যাসাধন করেছেন। অপর পুত্র 

হত্যা কর্তে দিতে পারি না । ্ | 

সত্যবতী। সাবধান ব্রাহ্মণ ! 

মাধব। চোখ রাঙ্গাচ্ছ কাঁকে ধীবরছুহিতা। ! 

_ সত্যবভী। এতদূর স্পদ্ধা !-_পার্খচরগণ ! বন্দী কর। 

পার্খচরগণ মাধবকে বন্দী করিল। . 

সত্যবতী। কারাগারে নিয়ে যাও। এই ব্রাহ্গণকে শৃগাল দিয়ে 
খাওয়াবো । পরে যা হবার হবে। 

ভীম্মের পুনঃ প্রবেশ । 

ভীম্ম। ঘরে এত কোলাহল কিসের 2 [ মাধবকে দেখিয়া ও 

সম্ান্ভীর প্রতি চাহিয়া ] ও! বুঝেছি ।__বন্ধন খুলে দাও সৈনিক! 

১২৬] 



তৃতীয় অস্ক | ] ভীম্ম। [ চতুর্থ দৃশ্ঠ | 

সত্যবতী । সাবধান [ সৈনিককে ] 
ভীম্ম। খুলে দাও! 

[ সৈনিকগণ বন্ধন খুলিয়া দিল ।] 

সত্যবতী। দেবব্রত ! 

[ ভীম্ম সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়! চলিয়া! গেলেন ] 

মাধব। সত্রাজ্জী! কি আজ্ঞা হয় [ এই বলিয়! ব্যক্ষভরে জানু 
পাতিলেন 1__ত্বামভিবাদয়ে । [ উঠিয়া প্রস্থান ] 

সত্যবতী। নেমে যাও বন্থুন্ধরা পদতল হতে, 

আর- আর-_ত্বণাঁভরে, জড়াইয়া গলে 

এই অবজ্ঞার রশ্মি, আমি ঝুলে পড়ি 

মহাশৃন্ে । দ্রবীভূত-_অনল প্রবাহ 
আমার সর্বাঙ্গে ৰহে যায়-_-জ”লে যাই। 

কেন সে আমারে নাহি করে ভন্মসাঁৎ। 

রঃ বিচিত্রবীর্য্যের প্রবেশ। 

বিচিত্রবীর্য্য । মামা! 
সত্যবতী। বৎস !-_না না আমি কেহ নহি তোর। 

বালক ! বিচিত্রবীর্ধ্য ! আঁমি আর তৰ 

মাতা নহি! আমি কালসাপিনী, যাহাঁর 

বিষর্দাত ভেঙ্গে গেছে। আমি পুরাতন 

বিশুষ্ধ নীরস বুক্ষকাঁও, যাহা আর 

[ ১২৭ 



তৃতীয় ন্ক।] ! ভীম । [ চতুর্থ দৃশ্ট। 
নাহি হয় বিকশিত কুস্তুমে পল্পবে। 
তুই রাজপুত্র, আর আষি, ভিখারিণী! 
যেন আমি এ রাজ্যের কেহ নহি আর, 
পুত্রের জননী নহি ;_যেন-_যেন আমি 

রোগীর বমনভোজী পথের কুন্কুর। 

আমি তোর মাতা নহি। ভীদঘ্ম ভ্রাতা তোর। 
আমি তোঁর কেহ নহি!--ওকি ওকি বস! 

ছুটি আরক্তিম গণ্ডে! কি হয়েছে বস? 
_বিচিত্রবীধ্য। আমি কেহ নহি তৰ? 
সত্যবতী। কে বলিল? 

বিচিত্রবীর্য্য। তুমি। 

সত্যবতী। নানা মিথ্য। বলিয়াছি। সব মিথ্যা কথা। 

২]. 

আমার সর্বস্ব তুই ! এ বিশ্বসংসারে 
কে আর আমার আছে। ছুটি চক্ষু ছিল, 
এক চক্ষু গেছে, বস আর চক্ষু তুই । 
তুই নয়নের ছ্যুতি, শরীরের প্রাণ 
বুভুক্ষার থান তুই, পিপাসার বারি । 
- আয় বম কোলে আয়। পাঁপীয়দী আমি, 

তথাপি জননী । অবমানিতা, দলিতা, 

বিশ্বের বর্জিতা আমি-_তথাপি জননী 

তোরে গর্ভে ধরিয়াছি, তারে ধরি নাই ; 



তৃতীয় অন্ক। ] ভীম্ম। [পঞ্চম দৃশ্ঠ। 

আয় বৎস বক্ষে আয়-_সর্ধব অপমান 
ভুলে যাই প্রাণাধিক ! সর্বস্ব আমার । 

[ বিচিত্রবী্ধ্যকে বক্ষে ধারণ ] 
বিচিত্রবীর্ধ্য । মা অন্তঃগুরে চল! তোমার কোলে মাথা রেখে আমি 

ঘুমোবো | | 

সি তা চারার রান 

পঞ্ওদ্ন দুস্থ । 

__ 2০ 

স্থান__সৌভরাজ শান্বের প্রমোদ-ভবন। কাল-_ সন্ধ্যা । 

শান্ব ও তাহার পারিষদগণ বসিয়া হান্ত পরিহাস করিতেছিলেন। পারিষদ- 
গণ রসিকত! করিবার ব্যর্থ প্রক্পাস করিতেছিলেন কিন্ত অবারিত 

হান্ত রসিকতার অভাব পুর্ণ করিতেছিল। 

$পারিষদ। আমার আশ্চধ্য মনে হয় মহারাজ, যে কাশিরাজ-কন্তা 

এরূপ কুলটার মত আচরণ কর্লেন। 
শান্ব। যখন শুন্লাম যে সে স্বেচ্ছায় ভীম্মের রথে গিয়ে উঠেছে তখন 

ধনুর্বাণ পরিত্যাগ কলাম । 
২পারিষদ। তা মহারাজ ঠিক ক'রেছেন। 
শান্ব। নৈলে তীনম্মের সাধ্য ছিল যে আমার গ্রাস থেকে শিকার 

কেড়ে নেয়। 

৯ [ ১২৯ 



তৃতীয় অঙ্ক । ] ভীম্ম। [ পঞ্চম দৃশ্ঠ। 

৩ পারিষদ। রাজকন্যার সঙ্গে গুনছি 'এই হস্তিনার যুবরাজের পূর্বে 
প্রণয় ছিল। 

শীল্ব। ছিলবৈকি! 

৪ পারিষদ। তবে মহারাজের গলায় রাজকুমারী মাঁা দিতে এলেন 
যে__বেশ একটু থটুকা লাগছে । 

শীন্ব। তা আর আশ্চর্য কি। | পঞ্চম পারিষদের দিকে চাহিলেন ] 

৫ পারিষদ । তা আর আশ্চর্য্য কি! মহারাজের চেহারাখান! দেখলে 

আমর! যে পুরুষ মানুষ, আমর! প্রেমে পড়ি; তা কাশিরাজ-কন্তা। | 

(সকলে হাসিল) 
১ পারিষদ। সে রাজকুমারী তবে ভীম্মের রথে উঠলেন কেন? 

২ পারিষদ। কুলটার আচরণ। 

শান্ব। সেনারী দস্তর মত কুলটা। 

৩ পারিষদ। বিবাহের আগেই ? 
৪ পারিষদ। শুন্ছিলাম মহারাজ, যে ভীম্ম তাকে ত্যাগ করেছেন 

শান্ব। ভীন্ম ব্রহ্মচারী কিনা ! 

৪ পারিষদ। সে ভীম্মের কাছে কদিন থাকৃবে। এখানে আঁস্তেই 
হবে। 

শান্ব। এলেই বা কি আর না এলেই বা কি? 
২ পারিষদ। মহারাজের শতাধিক সুন্দরী পত্রী আছে। 

শা্। একটা বেশীতে কি একটা কমে কিছু যায়-আসে না। 

৩পারিষদ্র। যদি সত্যই সে রাজকুমারী মহারাজের কাছে ফিরে 
আসে ? ূ 
নাড়া 
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শান্ব। আমি তাঁকে ভীম্মের/কাছে ফিরে পাঠিয়ে দেবো! । 
৪ পারিষদ। তবে এসে নিতে চায় নাচুক। 
শা হাসিলেন ও চতুর্থ পারিষদের স্বন্ধে থাব্ড়া মারিলেন। 
৫ পারিষদ। মহারাজের সহজ গণিকা । আর দরকার আছে কি? 

শান্ব। এই যে নর্ভকীরা-_এসো অস্বার দল নাচ গাঁও । 

নর্তকীরা নাচিতে নাচিতে গাহিতে টা যা 

গীত। 

ভাসিয়ে দেরে সাধের তরী পাঁল তুলে দে' ভেসে চল। 

উঠেছে এ উজান বাঁতাদ কঙ্ছে নদী টলমল । 

যুক্তি মিছে ভাঁবন! মিছে, দুঃখ পড়ে। থাকৃন! পিছে, 

ভাস্বে শুধু হাস্বো শুধু কর্বব শুধু কোলাহল ! 

ফির্তে সে ত হবেই হবে আবার নীরম কঠিন তটে, 

গাওন! দেনা হিসাব নিকাঁশ কর্তে সে ত হবেই বটে ঃ 

ডোবে যদি ডুববে তরি মর্বব যদি নেহীইভ মরি, 

অর্ধ ন! হয় খাবির সঙ্গে খেয়ে খানিক ঘোল! জল । 

অন্বার প্রবেশ। 

১ পারিষদ। এ আবার কে ! 

২পারিষদ। তাইত হে। 

৪ পারিষদ। সুন্দরী ত! 
৩ পারিষদ। মভাঁরাজ এর পানে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছেন ষে? 

[১৩১ 
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৫ পারিষদ। চেনেন নাকি? 

শান্থ। 

অন্বা। 

শান্ব। 

অর্থা। 

শান্ব। 

অন্বা। 

' শান্ব। 

অন্বা। 

কে তুমি রমণী? 

কাশিরাজ-কন্তা আমি । 

ওহো! চিনিয়াছি-_অশ্ব! !-_অত্যাশ্চর্য্য বটে ! 

এখাঁনে কি অভিপ্রায়ে? নীরব যে নারী? 

কাশিরাজবালা1 আজ শান্বরাঁজদ্বারে 

একাকিনী। তথাপি কি হবে উচ্চারিতে 
রাঁজেন্দ্র, প্রার্থনা মম ? 

আশ্চর্য নিশ্চয় ! 

হ*তেছি উত্তরোত্তর বিস্মিত সুন্দরী ! 

মনে আছে মহারাজ অর্পিয়াছিলাম 
বরমাল্য গলে তব আমি স্বয়ংবরা । 

আসিয়াছি পরিণীত পতির সকাশে ! 
সেকি, আমি পতি তব? 

যে মুহূর্তে আমি 

অর্পিলাম বরমাল্য, সে মুহুর্ত হতে 

তুমি মম পতি মহারাজ । তাই আমি-_- 
শান্ব। আশ্র্য্য রমণী, তবে বুবিব কি আমি 

অন্বা। 

১৩২ ] 

আমার পত্বীত্বভিক্ষা কর তুমি বাল! ! 
নহে এ পত্রীত্বভিক্ষা। এ পতিত্বদান। 
স্বয়ংবরসভাস্থলে গিয়াছিলে যবে 

তুমি মহারাজ;--তুমি গিরাছিলে মম: 
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শান্ব। 

অন্ব! । 

পতিত্ব করিতে ভিজ্গঁ। সেই ভিক্ষাদান 
করিক়্াছিলাম আমি । পরে শক্তিবলে 

ও হূর্ববল হস্ত হ'তে লইল ছিনিয়া 
সেই ভিক্ষা ভীম্ম বীর। আঁমি আনিয়াঁছি 
সেই ভিক্ষা পুনরায় ভিক্ষাপাত্রে তব। 

আশ্চর্য্য ! এস্পর্দা বটে !-_ফিরে যাও নারী । 
আমি চাহি না এ দান । 

না স্বামী! আমার 

ভিক্ষা ফিরে লইবার নাহি অধিকার । 

যে ভিক্ষা দিয়াছি তাহ! দিয়াছি, ভূপতি ! 

নারী যাহ! দেয়, তাঁহ! দেয় একেবারে, 

দেয় সে জন্মের মত। এত বড় দান, 
এত অনায়াসে, এত অকাঁতিরে, এত 

সহজে, জগতে আর কেহ নাহি করে। 

একটা হৃদয়রত্ব, একটা জীবন, 

একটা মহতী আশা, মহাভবিষ্যৎ, 

সুখ দুঃখ স্বচ্ছন্দতা স্বাধীনতা! জ্ঞান, 

ধর্ম কর্ম শাস্তি মোক্ষ, জন্ম জন্মাস্তর ১ 

একদিনে দান-_এক মুহূর্তে _অপরে ; 

যা”র সঙ্গে পুর্বে কভু হ্য়নি সাক্ষাৎ; 
যার নাম পর্য্যন্ত অজ্ঞাতপুর্ব্ব ; যার 

জানিনাক ইতিহাস ;-_-জানিনা সে জন 
| মু 
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শান্ব। 

অন্বা। 

১৩৪ ] 

স্বর্গের দেবতা কিন্বা নরকে কীট”-_- 
তাহারে সর্ধন্ব দান-_এত বড় দাঁন 

নারী বিনা এ জগতে কেহ নাহি করে | 

-মহাঁরাজ ! মহাঁবম্প দিয়াছি যে আমি, 

জানিনা স্থধার কিন্বা গরলের হুদে, 

স্নেহ আলিঙ্গনে কিন্বা সর্পের দংশনে 7 
যে ঝম্প দিয়াছি তাহা দিয়াছি। রোধিতে 
তাহার সে নিম্ন গতি আর সাধ্য নাই। 

[ সভাসদকে ] অত্যাশ্চর্য্য। সভাসদ দেখিয়াছ কভু 

এ হেন যাচিক রাজকন্তা ।--যাঁও নারী ! 

সৌভ-নরপতি কভু করে না গ্রহণ 
ভীম্মের উচ্ছিষ্ট। যাঁও, ভীম্ম পতি তব, 
পতি চাহ যদি; ভীম্ম নাহি চাহে আর 

তোমারে যদ্যপি, রহ আমার সভায় । 

নৃত্য কর মম শত বারাক্ষন' সনে ; 

দিব অন্ন, দিব বন্ত্র। 

স্বর্গে দেবরাজ 
হান বজ্ক এই শিরে। আসিয়াছি দিতে 
এই আবর্জনাকৃপে আত্ম-বিসর্জান | 
রঙ্জু জুটে নাই? এই গলিত কুষ্ঠের 
ূর্গন্ধ দূষিত বায়ু এসেছি সেবিতে 
মন্দার সুগন্ধ ছাঁড়ি?__মৌভ-নরপতি। 
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আমি রাজকন্যা নই; ফুলাঙ্গনা নই, 
আমি বারাঙ্গনা। কর শিরে পদীঘাত। 

১ পারিষদ। একি মৃত্তি! 

২ পারিষদ। মহারাজ! নারী উন্মাদিনী। 
অন্বা। নহি উন্মাদিনী। আসি নাই মহারাজ 

তোমার আশ্রয়ভিক্ষা করিতে ভূপতি। 

আসিয়াছিলাম দিতে আত্ম-বিসর্জন 

_ গলিত শবের কুণ্ডে ।--কেন ? বলিব না। 

অসহা আলোক এই ।-_-আয় নেমে আয় 
প্রলয়ের অন্ধকার জীবনে আমার । 

সেই গাঢ় অন্ধকারে আমি ছুটে যাই-_ 
উর্দস্বাসে লক্ষ্যহীন এক ভ্রাম্যমাণ 
জীবন্ত নরককুণ্ড ।-_এই নরাধম ! 
এই নরকের কৃমি-_-তাহারে বরিতে 

আসিয়াছিলাম আমি! রজ্জু জুটে নাই! ূ 
৩ পারিষদ। মহারাজ ! নারী আপনাকে গালি দিচ্ছে বোধ হগচ্ছে। 
অন্বা। এই খানে পড়ে যাক যবনিকা তবে। 

[ কক্ষ হইতে ছুরি বাহির করিতে উদ্যত ] 
২ পারিষদ। তাড়িয়ে দাও। 

শান্ব। ভীম্মের এ গণিকার দূর করে” দাও । 

অম্বা। [ছুরি বাহির করিয়া ] তবে আমি মরিব না_তুমি মর তবে। 
[ বিহ্যদ্বেগে গিয়া! শান্বকে ছুরিকাঘাত ] 

[ ১৩৫ 
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পারিষদবর্গ। একি! একি | [বামির়া শাবকে বিরিয়া দঁড়াইল) 
অন্বা। নরহন্ত্রী পিশাচী শ্বৈরিণী-_ 

সব আমি, শুধু নহি ভীম্মের গণিকা । 

1 অউটহান্ত করিয়া প্রস্থান ] 

উপরে শিব, উম! ও ব্যাসের প্রবেশ। 

ব্যাস। কি বলিছ বিশ্বস্তর বুঝিতে না পারি। 

পিতা মম পরাশর ? মাতা সত্যবতী ? 

জনক মহর্ষি? দাঁশ-ছুহিতা জননী ? 

শিব। লজ্জায় আনতমুখ কেন খষিবর ? 

পরাঁশর--খষি বটে, তথাপি মানুষ, 

ছুর্ববল মনুষ্য মাত্র ।-হ্খলিত চরণ 

তামস মুহুর্তে যদি হইয়াছে খষি, 
করিয়াছে পরাশর প্রায়শ্চিত্ত তার, 

বুগব্যাপী তপস্তায়, শুষ্ষ অধ্যয়ন । 

-যাঁও ব্যাস, কামজয় করিতে আপনি 

সমর্থ যদ্যপি তুমি, _নিন্দিও পিতাঁয়। 

কাঁমজয় কাঁরমনে, অন্তরে বাহিরে, 
পার যদি ঘেপায়ন-_মহাদের তুমি । 

ব্যাস। কামজয় করে নাই কেহ বিশ্বতলে ? 

.. শিব। করিয়াছে একজন । 
ব্যাস। কি নাম তাহার ? 
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শিব। 

ব্যাস। 

শিব। 

ব্যাস। 

শিব। 

শিব। 

উমা । 

শ্্বি। 

শিব। 

উমা। 

গঙ্গা । 

ভীম্ম। 

দেবব্রত ভীন্ম ? 

ভীক্মম দেবত্রত 

এক বিশ্বে কামজরী--তাই তীন্ম নাম।. 

কামজয়ী--তাই ভীম্ম অজেয় জগতে । 

কিরূপে অজেয় ভীন্ম ? 

কায়মন তার 

করিয়াছে সমর্পণ কর্তব্যে আপন । 

তুমিই দীক্ষিত তারে করিয়াছ ব্যাস 
সেই মহাব্রতে বিপ্র। তুমি তার গুরু। 
বুঝিয়াছি মহাদেব ।--প্রণাম চরণে । 

[ প্রণাম ও প্রস্থান] 
কি আশ্চর্য ! 

কি হেন আশ্রর্য্য প্রাণেশ্বর !' 

জানিতাম প্রিযতমে এ ব্রন্মাগ্ততলে 

একা আমি মদনবিজয়ী । দেখিতেছি 

মম সমকক্ষ এক আছে বিশ্বতলে | 

গঙ্গার প্রবেশ এবং শিব ও উমাকে প্রণাম । 

গঙ্গা কি সংবাদ? 

তগ্নী, কুশল ত তব? 

কুশল সর্ব দেবী ।-মহাদেব! তব 
[ ১৩৭ 



তৃতীয় অস্ক। ] ভীক্ম। [ পঞ্চম দৃশ্ট। 

ছুই পর়্ী__-এক পত়ী তোমার হৃদয়ে, 
আর পত্ধী একদিন মন্তকে তোঁমার 

ছিল প্রভু; আজি.সেই তব পদতলে, 
তপ্ত ধরণীর বক্ষে । মানবের শোকে 

কাদি নিশিদিন, আর সহিতে না পারি। 

শিব। কি হেতু জাহুবী? 
গঙ্গা । 

অবলা রমণী ।--এ দেখ, মহাদেব, 

কাশিরাজ-কন্তা অন্ব! উপেক্ষিতা সতী__ 

ফিরে দ্বারে দ্বারে। তার পিতা অসম্মত 

করিতে আশ্রয় দান আপন সম্তানে। 

তাই উন্মাদিনী নারী ভিথারিণী আজি 

_ জীম্মের প্রেমের দ্বারে ।-মুক্ত কর নাথ, 
সত্যপাশ হতে এই মুঢ় দেবত্রতে । 

শিব। নাগঙ্গা। সংসার হ'তে মুছিয়া দিব না 

এ মহা মহিমা । শুন্য হবে বন্গুমতী | 
গঙ্গা। তবে দাঁও শাস্তি এই নারীর হৃদয়ে । 
শিব। দিব আমি যাহাবর যা+ প্রাপ্য সুরধুনী ! 

১৩৮ ] 

ফিরে যাঁও গঙ্গা ! সাঁধ' কর্তব্য আপন | 



তৃতীয় অস্ক। ] ভীত্ম। | [ষষ্ঠ দৃশ্ট। 

অঞ্ঠ দুশ্য। 

ভিত. 

স্থান__হস্তিনার প্রাসাদ অন্তঃপুরে ভীষ্মের কক্ষ। 

কাল-_জ্যোৎ্সা রাত্রি। অন্থা ও সুনন্া। 

অন্বা। কাঁপিছে চরণ সখি ! 

সুনন্দা । দৃঢ় কর মন। 

অন্বা। কি কহিব যুবরাজে ? 
সুনন্দা । প্রাণ যাহা চায়! 

| অবলা নারীর ধর্__“গোপন” সতত : 
“সংযম” তাহার হুর্গ, আত্মরক্ষা হেতু । 

কিন্তু যবে এই নারী আক্রমণকারী 

৪ বিপরীত জাতিধর্্ম রমণীর সথি! 
অন্বা। কিন্তু লজ্জা রমণীর ধন্ম চিরদিন। 

স্থনন্দা। অতীত প্রহর তার। কিনা করিয়াছ ! 

হইয়াছ শান্বগৃহে যাচিকা রূপসী । 
নামিয়াছ নরহত্যা-গভীরগহ্বরে। 
আর কেন রাজকন্তা ! আক্রমণ কর, 
এ যুদ্ধে জীবন পণ।- মন্ত্বের সাধন 
অথবা নিধন সখি ।-_অন্য পথ নাই । 

[ ১৩৯ 



তৃতীয় অঙ্ক] ভীক্ষ। [ ষষ্ঠ দৃশ্ট। 

অন্বা। কিন্ত দেবব্রত বশ্বচারী। 

সুনন্দা । সংসারীর 

্রহ্মচ্য্য ! সারশুন্ত সৌখীন সন্গ্যাস ; 
মাতালের সুরাপানপরিহার সখি; 

মাজ্জীরের নিরামিষত্রত ; কয়দিন 

টি'কে সহচরী !--এ আসে দেবব্রত । | 

আমি যাই। [ প্রস্থান ] 
সত্য কথা বলিয়াছ সথি-- 

সংসারীর ব্রহ্মচর্ধ্য ! যদি নাহি পারি 

টলাইতে এ প্রতিজ্ঞা, আমি নহি নারী। 

ভীম্ষের প্রবেশ ও অদ্ধাকে দেখিয়া ভীম গমনোদ্যত। 

অন্বা। কোঁথ। যাঁও দেবব্রত? দীড়াও। কি হেতু 

| ১৪০ ] 

পলাইছ দেবব্রত, দর্শনে আমার, 

রজনীর আগমনে মার্ভগ্ডের যত । 

আমি ঘাতক না দস্ত্য ? সর্প না শার্দুল ? 

ব্যাধি না ছুভিক্ষ ?--প্রিয়তম 1_-ওকি ? কেন 

বদনমগ্ডল তব মুহুর্তে সহসা 

কালীবর্ণ হ'য়ে গেল; যেন কোন মহা . - 

আতঙ্কে বিহ্বল কেন? বল দেবব্রত! 
করেছি কিআমি? কোন্ মহা অপরাধ? 
ভালোবাসিয়াছি মাত্র_-আর কিছু নহে ।, - 



তৃতীয় অস্ক। ভীম্ম। [ষষ্ঠ দৃশ্ঠয। 

ভীম্ম। কাহিনী তোমার আমি পঁনিয়াছি দেবী 

কিন্তু ক্ষমা কর দেবী! আমি ব্রহ্মচারী । 

অন্বা। মিথ্যা কথা দেবত্রত। তুমি সুকুমার, 
তুমি জ্ঞানী, তুমি বীর। কিন্তু তুমি নহ 
ব্রহ্মচারী । কেন মিথ্যা বল দেবত্রত। 

ভীম্ম। ধরিয়াছি ব্রত। 

অন্বা। ভঙ্গ কর। কত খাষি 

মহধি ব্রন্মষি যুগে যুগে দেবব্রত 
চলিয়াছে নারীর চরণে অনায়াসে 

অজ্জিত তপস্যা তার। তুমি খষি নহ। 

মদনবিজয়ী এক শিব শস্তু-_তিনি 
মহেশ্বর। তুমিত ঈশ্বর নহ প্রভূ । 

কেহ যাহা পারে নাই তুমি করিয়াছ? 
কামজর করিয়াছ তুমি দেবব্রত ? 
কামজয় করি নাই। করিতাম যদি, 
তোমারে এতই ভালোবাসি, কামজয়ী 
হইতাম যদি, তবে তোমারে সবলে 

আকড়িয়া ধরিতাঁম নিজ বক্ষ মাঝে, 
হুগ্ধপোষ্য শিশু সম নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে | 

হায়, যে নারীর বক্ষ পবিত্র শিশুর 

ক্ষারিত পীযূষ উৎস, তাহাই বরিষে 

ধুবার তৃষিত নেত্রে তীত্র হলাহল। 

ভীম্ষ 

[১৪১ 



তৃতীয় অঙ্ক । ] ভীক্ম। [ ষষ্ঠ দৃশ্ট। 

অন্বা। 

ভীম্ম। 

১৪২] 

যাহা দেয় প্রাণ, তাহ! প্রাণনাশ করে; 

যাহাই প্রচার করে মাতৃত্ব নারীর, . 
তাহাই কামের ছূর্গ ! যাঁহা সৌন্দর্য্যের 
দেবালয়, ভকতির প্রার্থনা-মন্দির, 
তাহা লালসার গৃহ দস্থ্যর বিবর। 

নানা! আমি নহি কামজয়ী। তাই ডরি 

আপনারে, তাই ডরি রমণীরে, তাই 
ম! মা বলে” যাঁর পানে ছুটে যেতে চাই, 
ন্নেহের পবিত্র তীর্থে তীর্ঘযাত্রীসম ; 

তাহা হতে উদ্ধশ্বাসে পলায়ন করি, 

পলায় যেমতি নর অজগর হ'তে । (প্রস্থানোগ্ত ) 

কোথ! যাও প্রিয়তম ! দিও না ভাসার়ে 

25555599055 

কীদিও ন৷ দেবি! 

বক্ষ পেতে নিতে পারি বজ্রের আঘাত, 

তুচ্ছ করি ক্ষুধাতুর ব্যান্ত্রের গর্জন, 
কিন্তু অশ্রজলে আমি ডুবে গলে” যাই। 
অন্বা--একি ! আবার এ হৃদয় চঞ্চল ! 

না এ প্রবৃত্তিকে আজি করিব নিধন, 

তবে আজি ভগিনীরে বসায়ে আমার 

হৃদয়ের সিংহাঁসনে-_এ সুলগ্নে আজি 

বরিব জননীপদে । উচ্চারিব আজি 



তৃতীয় অঙ্ক । | ভীম্ম। [ ষষ্ঠ দৃষ্ট । 

অন্বা । 

ভীক্ষ 

মৃত্যুদণ্ড অন্ধ বাসনার ; ফ্ষামনার 

করিব নিশ্বাসরোধ ; আসক্তির শিখা 

নির্বাণ করিয়া দিব__করিব নির্মূল 

পাপের কণ্টকতরু !--জননী আমার ! 
[ চমকিয়া ]কি করিলে! কি করিলে ! নিষ্ঠুর ! ঘাতক ! 
নানা মানিব না আমি! আমি মানিব না! 

আমি পড়ে” যাই--ধর ধর প্রিয়তম । 

[ পতনোন্ৃখী অন্বাকে ধরিয়া ] 

একি ! কাঁশিরাজ-কন্ঠ! তুমি । শিশু নহ 
তোমারে কি সাজে এই হীন আচরণ ! 

ফিরে যাঁও প্রাণাধিক1 ছুহিতা আমার ! 

তোমারে জননীপদে করেছি বরণ । 

করিও ন! কলুধিত হীন উচ্চারণে 
সংসারের সব চেয়ে পবিত্র বন্ধন এই-_ 

জননী সন্তান । 

মিথ্যা কথ। দেবব্রত 

আমি নহি মাতা তব। তব জননীর 

কোন কার্য্য করি নাই আমি ! উচ্চারণে 

এমন কি মোহ আছে, যাহা শক্তিবলে 

সত্যকে বিলুপ্ত করে? 
ভীক্ম। তুমি কি বুঝিবে। 

মাতৃনামে কত শক্তি তুমি কি বুঝিবে ! 

17১৪৩ 



তৃতীয় অন্ক। ] ভীক্ষ। [বষ্ঠ দৃশ্য। 

অন্বা। 

১৪৪ ] 

কত অর্থ--যাহা! কোঁস অভিধানে নাই, 
কত স্ুধা__যাহা নাই ইন্দ্রের ভাগ্ডারে ; 

কণ্টকশষ্যায় রোগী তীব্র যন্ত্রণায়, 
যবে “মা” বলিয়ে ডাকে-_অদ্ধেক যন্ত্রণ। 

যেন সে অমৃতহৃদে ডুবে গলে' যায়। 

মাতৃনামে পশু বশ হয়। মাতৃনাম 

শোকতপ্ত বক্ষঃস্থল স্থুশীতল করে ) 

শ্রবণ-বিবরে বর্ষে স্বর্ণের সঙ্গীত। 

মাতৃনাম আনন্দে বিহ্বল রসনায় 

জড়াইয়া যায়। ইহা! তপ্ত ওষ্ঠাধরে 
বিকম্পিত হয়। ইহা বায়ুর উপরে 
নৃত্য করে। মাতৃনামে ধরণী পবিত্র হয়। 
মাতৃনামে ধন্যা হন স্বয়ং ঈশ্বরী। 
-মা দমন কর আজি কামিনীত্ব তব, 

দেবী হও । শৃঙ্খলিত কর মা ছূর্ববল 
এই স্বেচ্ছাচার তব। ধরায় বরিষ 

শাস্তির পীযুষধারা । দেখ মা জননী-_ 
তোমার বক্ষের পরে জগত ঘুমায় 
না বধির আমি । কিছু পাইনি শুনিতে । 

না না যাইব না। আজি ডুবিব ডুরিব - 
অতল নরকে । তবে দেখি শেষবার | 
-ঢাঁকো মুখ অন্ধকারে বিমল চন্ত্রম। 



তৃতীয় অস্ক। ] ভীক্ম। 

ভীদ্ম ৷ 

অস্বা। 

ভীম্ম। 

অন্বা । 

ভীষ্ম। 

ঃ 

নক্ষত্র নিভিয়া যাও । *বিপুল! মেদিনী 

রুদ্ধ কর শ্রবণের বার । 

কি বলিছ? 

উন্মোচন করিয়া দিলেন ] 

চেয়ে দেখ দেবব্রত ।-_দেখ। 

দেখিতেছি । 

কি দেখিছ। 

এ ত তুমি নহ। দেখিতেছি 
কোন এক উন্মাদিনী সুন্দরী রমণী । 

আরক্তিম শুত্রবর্ণ পুর্ণ গণ্ড ছুটি 

কামনামদিরা পানে। চক্ষুর জালায় 

জবলিছে নিরয়বন্ছি। বিশ্ব-ওষ্ঠ ছুটি 
সগরল হান্তরসে- লালসা-শিথিল। 

অভিশপ্ত শ্বেত বক্র গ্রীবা *পরে আসি+, 

পড়িয়াছে অলস বিভ্রমে কেশরাশি। 

দেখিতেছি যেন এক কাল-ভুজঙ্গিনী 
ধরিয়া মানবী মুর্তি। এক গ্রলোভন। 

রক্তমাংসে আচ্ছাদিত এক সর্বনাশ । 

জীবস্ত জাগ্রত এক মহা! অভিশাপ । 

এসো! প্রিয়তম 1--এই ছুঃখের সংসার 

ছুদিন বইত নয়। ভোগ করে? লও । 

১৩ 

[ ষষ্ট দৃশ্ট। 

[ অন্বা দীপ উজ্জ্বল করিয়! দিলেন, পরে অবগু্ঠন 

[ করধারণ ] 

1 ১৪৫. 



তৃতীয় অঙ্ক ।] . ভীল্ম। [ ষষ্ঠ দৃশ্য । 

ভীম্ম। [ হাত ছাড়াইয়া] 
রমণী! তোমার এই নিক্ষল প্রয়াস । 
ভীম্মের প্রতিজ্ঞা এই--অটল অচল। 
নহে ইহা! ভীরুর ভঙ্গুর অঙ্গীকার। 
নহে ইহা যাজ্জার তপস্তা সকাম। 
ভীম্মের প্রতিজ্ঞা ইহা, ত্যাগীর শপথ । 
গ্রহ যদি কক্ষচ্যুত হয় ) চন্দ্র যদি 

অগ্রিবৃষ্টি করে; নক্ষত্র নিভিয়া যায়? 
পর্বত ভাঙ্গিয়া পড়ে বালুস্তপ সম ১ 
শু হয় সিন্ধুবারি গোম্পদের মুত ; 

ভীম্মের প্রতিজ্ঞাতঙ্গ হবে ন কদাপি। 

ব্রহ্মাণ্ডের বিবর্তন মাঝে, বিক্ষোভিত 

সংসারের আলোড়ন মাঝে, মানুষের 

মিথ্যাবাদ মাঝে, এই ভীদ্ষের প্রতিস্তা 

অটল উজ্জ্বল, সব নক্ষত্রের মাঝে 
যেমতি ভাস্বর স্থির এ ধ্রবতারা। 

১৪৬.] 



চতুর্থ অঙ্ক । 

প্রসন্ন দুস্থ । 

০০০ 

স্থান__পরশুরামের গৃহ-প্রাঙ্গণ। কাল--প্রভাত। 

পরশুরাম বেদীর উপর বসিয়াছিলেন। 

সম্মুখে অন্ব! দাড়াইক়াছিলেন। 

, অন্বা। আর কিছু নাহি চাহি দেব, শুধু চাহি 
টলাইব ভীম্ষের এ প্রতিজ্ঞা ; নিক্ষল 

করিব জীবনব্যাপী তাহার সাধন ; 

ভাঙ্গিব তাহার ব্রত; তার অহঙ্কার 

করিব বিচুর্ণ আজি ; ছিন্ন করি” তার 

ছল্মবেশ, দেখাইব নগ্ন দেবব্রতে 
প্রতারিত এ মহীমণ্ডলে । 

পরশু । প্রয়োজন ? 

অন্বা। আবার হউক প্রতিষ্ঠিত মহীতলে 

নারীর মহিমা! ; আবার বস্থক সিংহাসনে 



চতুর্থ অঙ্ক ।] ভীত্ম। 

পরণু। 

অস্বা। 

নির্বাসিত ক্ষমতা নারীর ; ফিরে দি*ক 

পুরুষ নারীরে তার ন্যায্য অধিকার । 

কি প্রকারে রমণী? 

জানুক চরাচর 
এ বিশ্বে পুরুষ প্রভূ নহে ; প্রভূ নারী। 

দেখাইব ব্রহ্মচর্য্য শির নত করে 
যেখানে কিরণ দেয় রূপ রমণীর । 

_কি আশ্চর্য্য ভগবান! মদন-াহার 

প্রভূত্ব স্বীকার করে নিখিল জগৎ 

বাঁর পুষ্পশর বিশ্বজয়ী ) পিতা যাঁর, 

শ্রীমধুহুদন ; ধাহারে করিয়া ভম্ম 

মহাদেব মহাদেব ;-তার শরে আজি 

অচ্যুত এ তুচ্ছ দেবব্রত !-_-ভগবান্ ! 

পরণ্। 

পরশ | 

ভীম্ব। 

১৪৮ ] 

রক্ষা কর রমণীর চির অধিকার ; 
চূর্ণ কর এই দর্প!-_এই মাত্র চাহি। 
এ দেবব্রত আসে । দূরে যাঁও চলে+। 

একি সত্য কথ! ! একি সম্ভবে মানবে ! 

করিব পরীক্ষা কত দৃঢ় তার ব্রত। 

_. ভীম্মের প্রবেশ। 
প্রণত চরণে দাস। 

[প্রথম দৃশ্য । 

[ অন্থার প্রস্থান ] 
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চতুর্থ অঙ্ক।] ভীক্ম। [ প্রথম দৃশ্য । 
পরশু । 

ভীম্ম। 

পরশ | 

জয় হৌক্ দেবব্রত ! 
করিয়াছ আমারে ম্মরণ গুরুদেব ! 
কতদিন দেখি নাই। শীর্ণ হইয়াছ। 

সে তেজস্বী দৃপ্ত সৌম্য বদন মণ্ডল 

হইয়াছে স্ুপ্রশান্ত । তীক্ষ দৃষ্টি সেই 
হইয়াছে নত ক্গিপ্ধ সজল মলিন। 
ললাটে পড়েছে রেখা, অপাঙ্গে কালিমা । 

. যেন কোন হুর্ভীবনা, গভীর নিরাশা 

পরশু | 

ভীল্ম। 

পরশু । 

ভীম্ম। 

পরশু । 

ভীম্ম। 

পরশু | 

পুষিছ হৃদয়ে বৎস !-_€েন দেবব্রত! 

কি হয়েছে? 
গুরুদেব! ছিলাম বালক, 

হইয়াছি প্রো আজি। দিনে দিনে জর! 
বিস্তারিছে সর্বদেহে প্রভাব তাহার। 

শরীরে সে তেজ নাই ? 
না, সে তেজ নাই। 

সেই দেবব্রত, আর এই দেবব্রত ! 
কি কারণ স্মরণ করেছে দাদে আজি? 
মনে আছে কাশিরাজকন্তাস্বংবরে . 

হরিয়া আনিয়াছিলে ছহিতা! তাহার 

মনে আছে গুরুদেব! | 

সেই কনীয়সী 

ছুই কন্ঠা হস্তিনার রাজার মহিষী ; 

[ ১৪৯ 



চতুর্থ অঙ্ক ।] ভীক্ম। [ প্রথম দৃষ্ঠা 

ভীম্ম। 

পরশু । 

ভীম্ম ৷ 

পরশু । 

ভীম্ম। 

পরশু । 

ভীম্ব । 

পরগু | 

ভীম্ম। 

পরণগু । 

ভীম্ষ। 

পরণ্ড । 

১৫০ ] 

প্রথমা ছুহিতা অস্বা অনুঢ়া অদ্যাপি। 
শুনিয়াছি সেই সমাচার । 
অভাগিনী 

লইয়াছে আসি আজি আমার আশ্রয় ! 

বুবিয়াছি গুরুদেব । 
তুমি দেবব্রত 
তাহারে বিবাহ কর। 
সেকি গুরুদেব ! 

তুমি স্পর্শ করিয়াছি রাজছুহিতায়। 
তথাপি বিবাহ অমস্তব। 

অসম্ভব !-__ 

ভালে নাহি বাসো তারে ? 
এত ভালোবাসি-- 

তাহারে করিতে স্পর্শ ভয় হয় মনে, 
পাছে কলুষিত করি অসতর্ক ক্ষণে 
সৌন্দধ্যের সেই তপোধন। 

অত্যাশ্চর্য্য ! 

দেবব্রত! বিবাহ কি পাপ? 
পাপ নহে। 

বিবাহ পুণ্যের রাজ্য । কিন্তু হায় আজি... 
সেই রাজ্য হতে আমি চির নির্বাসিত। 

কেন ! | 



চতুর্থ অঙ্ক। ] ভীক্ম। [প্রথম দৃষ্ঠ | 

ভীম্ম। 

পরস্ত। 

ভীন্ম। 

পরণ্। 

ভীম্ম । 

পরশ | 

ভীদ্ম। 

পরশু । 

ভীম্ম । 

পরগ্ু। 

ভীম্ম । 

পরগ্ু। 

ভীন্ম। 
পরগু । 

ভীম্ম। 

পরগু। 

ধরিয়াছি বরত। 

কাহার আজ্ঞায়? 
ঈশ্বরের | 
ঈশ্বরের? কোথায় ঈশ্বর? 
আপন হৃদয়ে গুরুদেব । 

কে কহিল? 

খাষি ব্যাস! 

শুনিয়াছ সেই আজ্ঞা ? 
শুনিয়াছি প্রভু। 

ব্যাপৃত স্বার্থের দ্বন্দে, সংসারের কোলাহলে, 

সেই ধ্বনি শুনিতে পাই ন! নিরস্তর ১ 

কিন্তু সে মুহূর্ আসে, যখন তাহার, 

গুনি আচ্ছাদিত স্বর, গভীর আহ্বান, 

মধুর সঙ্গীত তার। 

তুমি শুনিয়াছ ? 
গুনিয়াছি। 

মিথ্যা কথা । “ আমি গুরু তব 

আমি আজ্ঞা করি-_-কর বিবাহ তাহারে। 

অসম্ভব গুরুদেব ! | 
কি কহিলে তুমি? 

অসম্ভব | 
অসম্ভব? 

[ ১৫১ 



চতুর্থ অগ্ক। ] ভীন্ম। [ প্রথম দৃশ্য । 

ভীম । 

পরশু । 

ভীষ্ম। 

পরশু | 

ভীম্ম। 

পরশু । 

ভীম্ম। 
পরশু । 

সীম্ম । 

পরণ্ | 

ভীম্ম। 

১৫২] 

মার্জনা করিও ; 

সত্যপাঁশবন্ধ আমি--চিরত্রহ্মচারী ! 
তবে কি বুঝিব শিষ্য, অস্বীকৃত তুমি ? 
কি করিব গুরুদেব !--এখন আমার 

বিবাহ যে করিবার নাহি অধিকার ; 
সত্যপাশবদ্ধ আমি । 

সত্যভঙ্গ কর। 

মার্জনা করিও । 

এই তৰ গুরুভক্তি !--তুমি শিষ্য মম! 

আমি শিষ্য বটে তব। কিন্তু ভীম্ম আমি! 
পরগুরামের আজ্তা-_-কর পরিণয়। 
মম মৃত্যুদণ্ড তবে কর উচ্চারণ । 
আজ্ঞা করিতেছি ভীন্ম, আমি ভগবান 

তাহারে বিবাহ কর। 

গুরুদেব! পিতা 

মরণ-শয্যায় করে ধরিয়া আমারে, 

মাগিয়াছিলেন ভিক্ষা--“বিবাহ করিও” 

আর আমি মানি দেব, পিতাই জগতে 

প্রত্যক্ষ ঈশ্বর। তাঁর আজ্ঞার উপরে 
বসায়েছি, গুরুদেব, কর্তব্যে আমার । 

-_প্রণমি চরণে দেব ! 
[প্রণাম করিতে উদ্ধত ] 



চতুর্থ অঙ্ক ।] ভীক্ষম। [ প্রথম দৃশ্য । 

পরশু । অস্বীকৃত তবে ? 

ভীম্ম। জানে! কি হে ভগবান্ কেন ভীম্ম নাম 
আমার জগতে ?_-পাই নাই এই নাম 

সম্ভোগবাসনা তৃপ্ত করিয়া! আমার । 

এই ব্রন্গচর্ধযব্রত, এ কঠোর ব্রত, 

কুন্ুমস্তবকশয্যা নহে গুরুদেব । 

বঞ্চিত সম্তভোগস্থথে সমস্ত জীবন ; 

"বঞ্চিত নারীর প্রেমে সমস্ত জীবন; 
বঞ্চিত সন্তনিজুথে সমস্ত জীবন-_ 

যে সন্তান বিশ্বে সর্বস্থখমূলাধার, 
যার মুখ দেখি, নর ভুলে অনায়াসে 
সংসারের হুঃখরাঁশি, রোগের যন্ত্রণা, 

শূন্ত প্রহরের গাঢ় দীর্ঘ অবসাদ, 

প্রবাসে যে পূর্ণ করে শূন্য নিরাশার, 
মরণে যে দীপ্ত করে গাঢ় পরকাল ) 
আমি সেই পুত্রমুখদর্শনে বঞ্চিত 
আজীবন.গুরুদেব 1--একি বড় স্থখ! 

যাঁর জন্য গুরুবাক্য অবহেলা! করি। 

পরগু | সেই সখ পাবে শিষ্য এই পরিণয়ে। 
তীম্ম। ক্ষমা কর গুরুদেব, আমি ব্রহ্মচারী । 

পরশু । ভীম্ম! এই শেষবার তবে! লও বাছি, 

[১৫৩ 



চতুর্থ অঙ্ক।] ভীম । [ প্রথম দৃশ্য । 

ভীম্ম। 

পরশু । 

ভীম্ম। 

পরশু । 

ভীম্ম। 

পরশু | 

ভীম্ম। 

পরশু 

ভীম্ম। 

পরশু । 

১৫৪ ] 

বিবাহ কি মৃত্যু-_ 

মৃত্যু-যদি প্রয়োজন ! 
উত্তম। সাক্ষাৎ তবে পাইবে আবার 
সশস্ত্র পরশুরামে পরশ্ব প্রভাতে 
কুরুক্ষেত্র রণস্থলে। সশস্ত্র আমিও । 
সশস্ত্র কি হেতু ? 

মনে হয় দেবব্রত 

শৌ্্যদর্প বড় বাড়িয়াছে তব 7 যাহে 
পরশুরামের আজ্ঞা তুচ্ছ কর তুমি । 

সে দর্প করিব খর্ব । 

নাহি স্পর্ধা হেন 
যুদ্ধ করি ভার্গবের দনে। 
ভীত তুমি? 
ভয় কারে বলে আমি জানি না, তথাপি 

গুরু কাছে বিনা যুদ্ধে মানি পরাজয় । 

ক্তরিয়-সস্তান তুমি! করিলাম আমি 
সমরে আহ্বান, ভীরু ! 

অন্ুনয় করি-- 
সাবধান গুরুদেব । দীপ্ত করিও না 

নিদ্রিত ক্ষত্রিয়শোধ্য | 
একবিংশবার 

করিয়াছি নিঃক্ষত্রিয় এ তারতভূমি। 



চতুর্থ অঙ্ক। ] ভীক্ম( . [ প্রথম দৃশ্য । 

ভীম্ম। 

পরশু । 

ভীম্ম। 

পরশু । 

ভীষ্ম। 

পরশু । 

ভীন্ম। 

পরশু | 

তখন ছিল না৷ ভীম্ম। 

স্পর্ধা! 

গুরুদেব! 
প্রণমে চরণে শিষা । 

সশস্ত্র আসিও । 

কুরুক্ষেত্র রণস্থলে পরশ্ব প্রভাতে । 
উত্তম । এ গুরু-আঁজ্ঞা করিব পাঁলন। 

প্রণমে চরণে ভীম্ম | 

যাও দেবব্রত, 

রহিও প্রস্তত। 

আমি রহিব প্রস্তত। 

[ প্রস্থান | 
আশ্চর্য্য । ক্ষত্রির-ভীম্ম ! ইহাও সন্যব ! 

ধন্য প্রিয় শিষ্য মম। এ হেন অটল 

নহে হিমালয় । সত্য, এও কি সম্ভব ! 

পরীক্ষা করিব শক্তি তব প্রতিজ্ঞার-_- 
ও প্রতিজ্ঞা সহে কিন! পরশুর ধার ! 

১৫৫ 



চতুর্থ অস্ক। ] 8 তীন্ম। [ দ্বিতীয় দৃশ্য । 

ভ্বিতীস্ত্র দুশ্ঠ। 

স্থান__-শয়ন-কক্ষ। কাল- সন্ধ্যা । 

বিচিত্রবী্ধ্য শয়ান। পার্থে--সত্যবতী। 

সত্যবতী। দিবা অবসান প্রায় । ধীরে ধীরে ধীরে. 

সব ক্লান হয়ে আসে। হৃর্ধ্য অস্তে যায়। 
হারায়েছি এক পুত্রে আমি অভাগিনী, 
অপরটি ঘ্রিয়মাঁণ অস্তিম শয্যায় । 

চক্ষুর সম্মুখে এ ধীরে ধীরে ধীরে, 

ঘনাইয়া আসে মৃত্যু অপাঙ্গে তাহার । 
নিবারি তাহার গতি হেন সাধ্য নাই। 

-_হাসিছে বিচিত্রবীর্্য। সসরিবিডেছে। 
বিচিত্রবীর্য্য। মামা! 

সত্যবতী। কিকি বস? চমকে উঠলে কেন? 

বিচিত্রবীর্য্য। মা! আমি কোথায় ? 

সত্যবতী। কেন! প্রাসাদকক্ষে ! 

বিচিত্রবীর্ধ্য । ও !-_এ সকাল ন! সন্ধ্য। ? 

সত্যবতী। সন্ধ্যা । 

বিচিত্রবীরধ্য। ও£__[ পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিলেন ] 
সত্যবতী। কেমন আছ বাবা ? 

১৫৬] 



চতুর্থ অঙ্ক । ] ভীত্ম। [ দ্বিতীয় দৃশ্য । 

বিচিত্রবী্ধ্য । বেশ আছি মা। শু কাসি] 
সত্যবতী। সত্য বেশ আছ? 

বিচিত্রবীর্য্য । সত্যই বেশ আছি।-_দাদ। কোথায়? 

সত্যবতী। বাইরে। ডাকৃবো? 

বিচিত্রবীধ্য । না, এখন দরকার নেই । যাবার আগে যেন দেখা হয়। 
সত্যবতী। সেকিবংস! ও কথা বল্তে নাই। 
বিচিত্রবীধ্য । দেখ ভুল না। 

সত্যবতী। আমি তাকে ডেকে আনি । 

বিচিত্রবীর্য্য । না, তিনি ত সর্বদাই আমার পাশে বসে” আছেন । 
সমস্ত রাত্রি তাঁর চক্ষে নিদ্রা নাই। কত গল্প করেন। মা এমন দাদা 
কারে হয় না । [কাঁসি] একটু জল দাও তমা! 

[ সত্যবতী জল দিলেন ] 

বিচিত্রবীর্ধ্য। এ্রক্রধ্য অন্ত যাচ্ছে। এ দেখ মা কাঁসি] 

সত্যবতী। কি বৎস! 

বিচিত্রবীধধ্য। ঞঁ বাড়ী গুলি। তাদের উপর হৃুর্য্যের শেষ স্বর্ণ রশ্মি 

এসে লেগেছে । কি ন্গন্দর ! 

সত্যবতী। অতি সুন্দর । 

বিচিত্রবীধ্য । আর আমার উপরও জীবনের শেষ রশ্মি এসে 

লেগেছে ।- আচ্ছা মা, মানুষ মলে কোথায় যায়? 

সত্যবতী। সে কথা কেন বৎস? 

বিচিত্রবীর্য্য । না, তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছি,--আচ্ছা, আকাঁশ এত নীল 

কেন? | 
[ ১৫৭ 



চতুর্থ অঙ্ক । ] ভীক্ম। [ দ্বিতীয় দৃশ্য । 

সত্যবতী। বিধাতার স্থষ্টি। | 
বিচিত্রবীধ্য। আমার বোধ হয়-মৃড়ু এ রকম নীল, এ রকম 

অসীম ।-_আচ্ছা মা, দাদাকে দেখলে ত খুব ০০০০ [কাসি 
_ বালিশটা ঠিক করে দাও ত মা। 

[সিভরী রাজের 

বিচিত্বীধ্য। বরং মনে হয় যেন ন্নেং দিয়ে তার সমস্ত শরীরথানি 

তৈরি। কিন্তু বড় গম্ভীর । ফেনসমুদ্র। | কাঁসি ] কেন মা? 

সত্যবতী। জানি না বস। 

বিচিত্রবীর্ধ্য । দাদ! যদি বিয়ে কর্তেন, বোঁধ হয় সুধী হতেন । বিয়ে 

কর্লেন না কেন? 

সত্যবতী। ও-- 

বিচিত্রবীধ্য। এ্র!এ! আবার তু মুখ ঢাক্ছ। কেঁদ না মা। 

আমি দেখি দাদীর বিয়ের কথা৷ হলেই তুমি কাঁদ।__কেঁদ ন!। 
সত্যবতী। না বাবা! কিন্তু ও কথা জিজ্ঞাস! করিস্ না বাঁপ্, 

আর সব কথা বল্-_শুধু এ কথা বাদ । 
বিচিত্রবীধ্য ৷ কেন মা? আজ বলতে হবে-__আমি শুনে তবে মর্ব। 

| কাসি ] দেখি পরপারে গিয়ে সেখান থেকে বদি তার জন্ত আর তোমার 

জন্ত কোন শাস্তির সংবাদ পাঠাতে পারি । বল ম!। 

সত্যবতী। তোমার দাদ! স্বর্গের দেখত, মর্ত্যের মানুষ নয়।.. তাঁকে 

আমর! ঠিক বুঝতে পারিনে। তিনি এ হুল, কঠিন; আলোকে অন্ধকারে 

মেশী, স্বার্থরাজ্যের কেহ নন। তিনি কোথ! থেকে যেন এসেছেন । তিনি 

ত্যাগের মহামন্ত্র মুখে প্রচার কর্তে আসেন ।ন, কার্যে দেখাতে এসেছেন। 

১৫৮ ] 



শতুর্থ অঙ্ক।] ভীক্ম। | দ্বিতীয় দৃশ্ট । 

বিচিত্রবীধ্য। বল মা আরও বল। দীদার কথা বল। তার 
জীবনের ইতিহাস অনেক বার তোমার: মুখে গুনেছি মা। [কাসি] 
আবার বল শুনি। সে যেন এক মায়াময় কাহিনী--ষত শুনি ততই শুস্তে 
সিচ্ছা হয়। [ কাসি ]_-মা একটু জল। 

টিটি 
সত্যব্তী। বড় কষ্ট হচ্ছে? ্ 
বিচিত্রবীর্ধ্য। না কিছু না। প্র চাদ উঠুছে। কি. ঞ 

“[ চন্দ্রের প্রতি চাহিয়া রহিলেন ] 
সত্যবতী। আর একবার ওষধ সেবন.কর। 

বিচিত্রবীর্ধ্য । চুপ্1_অভভুত। 
সত্যবতী। কি অদ্ভুত? 

বিচিত্রবীধ্য | "মা! একবার রাজবধূদের ডাকো ত মা। তাদের 

একটা গান শুস্তে ইচ্ছা কঙ্ছে [কাপি ]তাদের গন্প, তান্দের গান 
শুন্তে বড় ভালোবাসি । তারা আমায় বড় ভালোবাসে ।-_কিস্তু আমি 

তাদের সুখী কর্তে পার্লাম না। [ কাসি ] একবার ডাকে৷ ত মা। 
সত্যবতী। এই ডেকে দিচ্ছি। [ সত্যবতীর প্রস্থান ] 
বিচিত্রবীর্ধ্য। গান শুস্তে শুস্তে মরি। এই পুর্ণ জ্যোতনালোকে 

এ নীল আকাশের নীচে, গান শুস্তে শুস্তে মরি। [কাসি] 

রহ পা নত 

অস্বিক। ও অন্বালিকার প্রবেশ। 

বিচিত্রবীর্ধ্য। অধ্বিকা, অন্বালিকা। একটা গান গাও ত। দেই 

গান- সে দিন সন্ধ্যায় যেটি গাইছিলে। 

| | ১৫৯ 



চতুর্থ অঙ্ক । ] ভীক্ম। [ দ্বিতীয় দৃষ্ঠ । 

উভয়ের গান।৮ 
নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাদের আলো | 

আবার কেন ঘরের ভিতর আবার কেন প্রদীপ জ্বাল । 

রাখিস না আর মাথায় ঘেরে, নেহের বীধন ছি'ড়ে দেরে-_ 

উধাও হ'য়ে ষ্লিশিয়ে যাই, এমন রাত আর পাঁবোনা। লো৷। 

পাপিয়ার এ আকুল তানে আকাশ ভূবন গেল ভেসে ; 

খাম এখন বীণার ধ্বনি, চুপ করে' শোন্ বাইরে এসে ; 

বুক এগিয়ে আসে মরণ; মীয়ের মত ভালোবেসে 

এখন যদি মর্তে ন! পাই, তাহলে আমার মরণ ভালে! । 

সাঙ্গ আমার ধূল। খেলা--সাঙ্গ আমার বেচা কেন। ; 

এয়েছি করে' হিসেব নিকেশ যাহার বাহা পাওন! দেনা । 

আজি বড়ই শ্রাস্ত আমি--ওম। আমায় তুলে নে না; 

যেখানে এ অসীম সাদায়-_মিশেছে এ অসীম কালো।। 

ভীন্ম ও মাধবের প্রবেশ । পিছনে অলক্ষিতভাঁবে সত্যবতী | 

ভীম্ম। এখন কেমন আছ ভাই? [পরীক্ষা করিয়া ] এ কি! 

এ যে হিম! অসাড় 

মাধব । [সভয়ে ] সে কি দেবব্রত! 
ভীম্ম। [পুনরায় পরীক্ষা করিয়! ] মৃত্যু হ,য়েছে। 

মাধব। বৎস! প্রাণাধিক ! .[ মৃতদেহ সবলে জড়াইয়া ধরিলেন ] 

সত্যবতী। পুত্র! পুত্র! 
[ মুর্ছিত:হইয়! পড়িয়া গেলেন। অস্বিকা ও অস্থালিকা ভীতনেত্রে 

পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়৷ রহিলেন। ভীম্ম দ্বীর ধরিয়া দীড়াইয়। 

রহিলেন ] | 
্ . % ৪.5. রর তা 

১৩৬২ 
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চতুর্থ অঙ্ক । ] ভীম । | তৃতীপ্ন দশ । 

জ্তশম্ম ষ্ঠ । 

শপপপস্মঅউটোডি নি বািনিটে ৫০ 

স্থান হন্তিনার প্রাসাদ; কাল-_অপরানু। 

মাধব ও দাশরাজ। 

মাধব। স্বয়ংবরসভা থেকে তোমায় উঠিয়ে দিলে? 

দাশ। তা দিলে। 

ষমাধব। বেশ বোঝা গেল? 

দাশ। পরিফার। 

মাধব। তাঁর পরে রাজাদের সঙ্গে তীম্মের ঘুদ্ধ হোল ? 

দাঁশ। তা,হোল। 

মাধব । তুমি যুদ্ধ করেছিলে ? 
দাশ। তা করেছিলাম । 

মাধৰ। তুমি কোন্ পক্ষে“ছিলে ? 
দাশ। কোন পক্ষেই ছিলাম ন৷। 

মাধব । মাঝখানে ছিলে ? 

দাশ। ঠিক নয়। 

মাধব । তবে? 

দাশ। একধারে-_. 
মাধব। তীর ছুড়েছিলে ? | 

১১ [ ১৬১ 
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দাশ। তা ছুড়েছিলাম। 
মাধব। কাকে? রা 
দাশ ।:.তা জানি না । 

মাধব। চোখ বুজে? 

পগাশ। হুঁ । 

মাধব। তার পর বুঝি তুমি দৌড় দিলে ! 
দাশ। ত! দিলাম । 

মাধব। এতদিন কোথায় ছিলে? 

দাশ। বনে। . 

মাধব। সেখানে কি দেখলে? 

দাশ। বাঘ। 

মাধব। এর' আগেই যে বল্ে- রাণী। 

দাশ। তাহবে! 

মাধব। তার পর? 

দাশ। তার পর তাড়া কর্লে। 
মাধব। কে? বাঘন!রাণী? 

দাশ। সেট! ঠিক বুক্তে পার্লাম নাঁ। 

মাধব । তাড়া কর্লে? 

দ্াশ। কর্লে। 

মাধব । আর তুমি বুঝি দে দৌড়। 
দাশ। আমিন দৌড়। 

মাধব । একবারে এখানে এলে ? 

১৬২ | 
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দাশ। তা এলাম । | 

মাধব। তোমার মন্ত্রী কোথায়? 

দাশ। মরেছে। 

মাধব। কিসে মোল? 

দাশ। আমার বাণে। 

মাধব। তোমার বাণে? 

দাশ। তাইত পরে দেখ্লাম। 

মাধব। ও !-তুমি যে সেই চোখ ঝুঁজে বাণ মেরেছিলে, তাতে 
মন্ত্রীর গায়ে লেগেছিল ? 

দীশ। তাই ত বোধ হচ্ছে। 
মাধব। তুমি মর নি? 

দাশ। না। 

মাধব । বেঁচে আছ! 

দাঁশ। তা বোধ হয়, আছি। 

মাধব । কোথায় আছ? 

দাশ। মাঝখানে । 

মাধব। কিসের মাঝখানে ? 

দাশ। একদিকে যুদ্ধ আর একদিকে রাণী। 

মাধব। রাণী? নাবাঘ? 

দাশ। বাঘ। 

মাধব। তুমি বোধ হয় ক্ষেপে গিয়েছে ? 
দাশ। বোধ হয় গিয়েছি 
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$ 

মাধব। এখন কি কর্ধে? 

দাশ। তাই ভাবৃছি। 
মাধব । এখানে থাকবে ? 

দাশ। তাই ভাব্ছি। 

মাধব। বাড়ী ফিরে যাবে? 

দাশ। ও বাবা! 

মাধব । তোমার স্ত্রী কি রকম দেখতে ? 
দাশ। ওরে বাবা! 

মাধব। দেখ দাঁশরাজ তোমান্ন একটা উপদেশ দেই । 
দাশ। কি? 

মাধব। বাড়ী ফিরে যাও। 

দাশ। ভ্ত্রীর কাছে ?--ও বাবা! 

মাধব । দেখ,্ত্রী যেমনই হৌক্, স্ত্রীর মত দরকারী মানুষও আর পাবে না। 
দাশ। সেকি! 

মাধব। এই দেখ মাহিনা দিয়ে লোক রাখো-_-দেখবে যে, ফে 
বাঁধে সে বাসন মাজে না, যে বাসন মাজে সে ছেলে মানুষ করেনা। 

কিন্ত এক স্ত্রী দ্বারা জুতো! সেলাই থেকে চক্ডীপাঠ পর্য্যন্ত সব চলে। 
এমন স্ত্রী ছেড়ে না । 

দাশ। কথাটা সত্যি । টিনরিররর 

মাধব । কি? 

[রাজ রাজিব? 
মাধব ।  দাশরাজ্জী বটে !_রোস আমি ঝগড়া মিটিয়ে দিচ্ছি। 
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দাশরাজ্ঞীর প্রবেশ। 

[ দাশরাজ মাধবের পশ্চাতে লুকাইলেন ] 

দাশরাজ্ঞজী। ওরে পোড়ার মুখো ! শেষে আবার জামাই বাড়ী এদে 

ছুটেছো ! ওরে হতচ্ছাড়া মিন্দে-_ ূ 
মাধব। অত ক্রুত নয় দাশরাজ্ঞী। গুনুন--ও শবগুলো অশ্লীল। 

দাশরাজ্জী। তাই কি-_ 

মাধব। এট! ঠিক পতিভক্তির লক্ষণ নয়। 
দাশরাজ্ঞজী। ভারি ত পতি, তাকে আবার ভক্তি । 

মাধব। পতি যাই হৌক্, সে পতি। এ জন্মে ত আর দ্বিতীয় 

পতি হবার যো নেই। তার সঙ্গে বনিয়ে চল্তেই হবে। নহিলে 
জীবনটা চিরদিন অশাস্তিতেই যাবে । 

দাশরাজ্ঞজী। তা সত্যি কথা ।-_এখন বাড়ী এসো । 

মাধব । যাও দাশরাজ ! তোমার স্ত্রী এবার বেশ নরম ভাষায় 

ডাকৃছেন্জ।__-যাঁও । 

দাশরাজ | উনি প্রায়ই আমায় বড় অপমান করেন । 

দাশরাজ্জী। আমি বলে” তোমাকে অপমান করি। নৈলে তোমাকে 
কেউ অপমানও করে না 1__যাও না কোন জায়গায়, দেখি কে অপমান 

করে। | 

দাশরাজ । কেন কর্ধে না। সেদিন স্বয়ংবর সভায় অপমান ত কর্ল! 

দাশরাজ্জী। তোমায় অপমান কর্ল! সেকি! মানুষকেই মান্ুয 
মপমান করে । টেঁকিকে কেউ অপমান করে ?1-_শুনেছে! ? 
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মাধব। ছিছিছি! আপনার স্বামী কিটেকি। আর অপমান 

কর্ষেন না। 

দাশরাজ্ঞী। আচ্ছা--এখন বাড়ী এসো ।-.আর অপমান কর্ধ 

না। এসো। . 
মাধব । যাও।-_গিয়ে হাত ধর। 

[ দাশরাজ ধীরে ধীরে গিয়া সভয়ে দাশরাজ্জীর হাত ধরিলেন ] 
মাধব। ও ঠিক হচ্ছে না। ভয় কোরে না। 

দাশরাজ। ক কর? 

মাধব। একটু আদর কর। 
দ্বাশরাজ্জী। সে আর একদিন হবে। [টানিয়া! লইয়া গেলেন ] 

মাধব। আশ্চর্য্য বটে। 

চতুখ দুস্থ । 

স্থান_ গঙ্গাতীর । কাল--প্রত্যুষ । 

অনেক লোকে গ্গান করিতেছিল। তাহাদের গীত। 

গতিতোগ্ধারিণি গঙ্গে ! 
স্টামবিটপিঘন তট বিল্লবিনি, ধূসরতরঙ্গতঙ্গে ! 
কত নগ নগরী তীর্থ হইল তব চুষি চয়পধুগ মাই, . 

__হ্কত নরনারী ধন্ক হইল যা! তব সলিলে অবগাছি. 
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বহিছ জননি এ ভারতবষে-- কতশল যুগ বুগ বাহি', 

করি' সুষ্যামল কত মরু প্রান্তর শীতল পুণ্যতরঙ্গে । 

নারদকীর্তনপুলকিতমাধববিগলিতকরুণ ক্ষরিয়া, 

বদ্মকমগ্ডলু উচ্ছলি' ধূর্ঘটাজটিলজটা 'পর বারিয়া, 
অন্বর হইতে সম শতধার জ্যোতিঃপ্রপাঁত তিমিরে-_ 
নামি' ধরায় হিমাচলমুলে_মিশিলে সাগর সঙ্গে 

পরিহরি' তবন্থথছুঃখ ঘখন মা, শায়িত অন্তিম শয়নে, 

বরিষ শ্রবণে তব জলকলরব, বরিষ সপ্তি মম নয়নে, 

বরিষ শাস্তি মম শঙ্কিত প্রাণে, বরিষ অস্থৃত মম অঙ্গে-_' 

মা ভাগীরথি ! জাঙ্বি ! হৃরধুনি। কলকম্বোৌলিনি গঙ্গে । 

গঙ্গা । হইয়াছে শস্ত্যুদ্ধ বছদিন ধরি? 
ভীষ্ম ও পরগুরামে, এই নদীতটে, 

বিনা জয় পরাজয় । দেখেছে সংসার 

সে যুদ্ধ নির্ব্বাক ভয়ে, শুনেছে বিদ্ময়ে 

সমুদ্রনির্ধোষসম সমরকল্লোল । 
তথাপি অপরাজিত ভীম্ম এতদিনে । 

ধন্য ভীম্ম ! ধন্ত পুত্র ! 

ব্যাসের প্রবেশ । 

ব্যাস। জননি জাহৃবি | 

প্রণমে চরণে ব্যাস ! 

গঙ্গা । কি সংবাদ ব্যাস? 
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ব্যাস। 

ব্যাস। 

গাজা । 

ব্যাস। 

 গরঙ্ষ। ৷ 

১৬৮) 

জর্ননি ক দেখি আজি তব তটতলে | 

একি ভয়ঙ্কর ঘোর অবৈধ সংগ্রাম 

মন্তুধা ও ভগবানে : ক্ষত্র ও ব্রাঙ্গণে ; 

গুর আর শিষো। আর তুমি মা দেখিছ 
নিংস্পন্দ নির্বাক ভয়ে? 

ভয়ে নহে ব্যাস 

মহানন্দে পুত্রগব্বে গরবিণী আমি । 

একদিকে গুরুদেব, শিষ্য অগ্যদিকে ; 

বিপ্রের বিপক্ষে ক্ষত্র ; দেব ভগবান্ 

বিপক্ষে, তাহার স্থষ্ট মনুষ্য ; তথাপি 

সমরে অপরাজিত হিমাচলসম 

অটল যুঝিছে ভীম্ম ।-_কে দেখেছে কবে? 

কার হেন পুত্র ব্যাস +_ 

তথাপি জননি 

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে এই অন্যায় সংগ্রাম | 

কভু নহে। বওস ব্যাস! একবিংশবার 

নিঃক্ষত্রিয় ধরাতল করেছে ভার্গব_- 

উঠিয়াছে ভীম্ম সেই রক্তবীজ হতে 

উদ্ধত ব্রা্গণদর্প খর্ব করিবারে। 

কিন্তু নানুষের যুদ্ধ ঈশ্বরের সনে-_ 

ইহা কি সঙ্গত, বৈধ, উচিত জননি | . 

বৎস দ্বৈপায়ন ! এই মানবজীবন 
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বাস। 

গঙ্গা | 

চি ক্চা জে 
নহে কি অনন্ত এক জীবন সংগ্রাম 

ঈশ্বরের সনে নিত্য? মৃত্যু একদিকে, 

আর তার কৃষ্তবর্ণ পিশাচের দল) 

অন্যদিকে অসহায় ছুব্বল মানব। 

তার হুঃখে কত দীর্ঘ দিবস রজনী 

নিভৃতে নিজ্জনে কাদি-_নিক্ষল ক্রন্দন 

পাষাণে এ মন্তকের রক্তাক্ত আঘাত, 
_তুমি কি জানিবে ব্যাপ! তুমি কি বুঝিবে 2 

তথাপি জননি-_ | 

ব্যাম! ভ্রান্তির সাগরে 

পতিত মনুষ্য, তবু নিজ শক্তিবলে 

নিয়ে চলিয়া! যায় তরঙ্গ গঙ্জন 

দলি” পদতলে, একি সামান্ত ব্যাপার ! 

গাঢ় অন্ধকার হ'তে মার্তগের মত 

_ চলিয়াছে সভ্যতার আলোকিত পথে,_ 
এ কি তুচ্ছ? অভাবের গর্ভে জন্ম তার, 

স্বার্থের ছন্দের ক্রোড়ে লালিত মানব, 

উত্তিরাছে শক্তিবলে ত্যাগের শিখরে ; 
এ কি অতি সহজ গৌরব খষি ব্যাস ?. 

'আর মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ আমার সম্তান-_- 

যাহার চরণ-ভলে মরণ আপনি 
শাস্তমু্তি পড়ে, আছে, ত্যাগের নিশ্মম 



চতুর্থ অঙ্ক । ] তীম্ম। [ চতুর্থ দৃশ্য। 

কশাঘাতে ভীত শির অবনত করি”। 

ব্যান। কিন্ত ঈশ্বরের সঙ্গে-_ 

গঙ্গা । আমার নিকটে 

” আছেন ঈশ্বর এক-_তিনি মহাদেব 
এক তার আজ্ঞা মানি । 

মহাদেবের প্রবেশ। 

মহাদেব । তবে স্ুরধুনি-- 

আমার আদেশ, শান্ত কর এ বিগ্রহ ; 

নির্বাপিত কর অগ্নি তব শাস্তি জলে) 

ইচ্ছামৃত্যু দেবব্রত, অমর ভার্গব ) 
এ যুদ্ধের শেষ নাই । যুদ্ধ যদি হয় 

আর কিছু দিন গঙ্গে, হইবে প্রলয় । 

. গঙ্গা। যথাদেশ প্রভু ! কিন্তু কাড়িয়া লইলে 

মহাদেব, মাতৃগর্বব মাতৃবক্ষ হ'তে । 

মহাঁদেব। এই যুদ্ধে ভার্গবের হবে পরাজয়। 

[ মহাদেবের প্রস্থান ] 

গঙ্গা । তাহাই হউক । তবে যাও খাধিবর। 
[ প্রস্থান 

ব্যাস। আর নাহি দ্বেষ; ভ্রান্ত নহে চরাচর $ ্ 

আশ্চর্য্য প্রমাদ ১-_সত্য শঙ্কর শঙ্কর। 

্ , [প্রস্থান 
১৭০ | | 



চতুর্থ অঙ্ক । ] ভীত্ম। [চতুর্থ দৃশ্য । 

ভীক্ম। 

/ 
ভীম্ষের প্রবেশ । 

কোথান্ন ভার্গব ?-_-এই মৃত্তিস্তভ্তপরে 
করিব অপেক্ষা তার [ তাহার উপর দ্রাড়াইয়। ] 

--কতদূর দেখা যায় 

পরপারে ঘনশ্যাম তরু রাজি "পরে 

স্বাগত চুম্বন সম পড়িয়াছে আসি” 
উধার কনক রশ্মি ; হেথা প্রসারিত 

ধূদর সৈকৃত। মধ্যে বহিছে জান্ববী । 
জননি! ও প্রসারিত বারিবক্ষ তব, 
অপার করুণাঙ্গিগ্ধ ও সমুগ্ত 

স্নেহআলিঙ্গন তব, মুগ্ধ করে মন) 

দূর করে দ্বেষ ) শাস্ত করে উদ্বেলিত 
হিংস। অহঙ্কার ।-_মাতি। প্রণমি চরণে। 

[ প্রণাম ও উপবেশন ] 

পরশুরামের প্রবেশ । 

পরশুরাম! এই যে বসিয়া দেবব্রত ।--দেবব্রত ! 

ভীম্ম। [ চমকিয়া! ] আসিয়াছ গুরুদেব ! [ প্রণাম ] 

পরণু। উঠবীর। আজি 

নির্মল প্রভাতে, এই জাহ্নবীর তীরে, 

প্র আরক্তিম নীল আকাশের তলে, 

বিতন্তিপ্রমাঁণ দুরে দীড়ায়ে ছজনে 

হস্তে খ্জা, দেহে বর্শ, শিরে শিরক্ত্রাণ, 

| ১৭১ 



চতুর্থ অঙ্ক । 7 ভীশ। 1 চতুর্থ দৃশ্য 

পরণ্ড । 

ভীম্ম। 

পরশু । 

রক্তনেত্র, দুৃঢ়মুষ্টি, নগ্ন ভূমিতলে, 

করিবে সমর-ভীম্ম ও পরশুরাম । 

আজি স্থির হইবে কে শ্রেষ্ঠ বাহুবলে-_ 

ভীম্ম না পরশুরাম । লহ তরবারি। 

কেন যুদ্ধ গুরুদেব ! চেয়ে দেখ দূরে-_ 

কি অপূর্ব ! পরপারে রী স্র্য্য উঠে 

পূর্বদিক আলোকিত হয়ে আসে ধীরে । 
দিবার নিশার এই শান্ত সন্ধিস্থলে 
এই মৃদু বসন্তের পবনহিল্লোলে 

গঙ্গার পবিত্র তীৰে যুদ্ধ কেন আর? 

দেখিব ব্রাহ্মণ বড় অথব! ক্ষত্রিয় 

এ দ্বাপর যুগে । 
কিরূপে আঘাত আমি 

করিব গুরুর দেহে চক্ষের সন্মুখে ? 

তব সর্ব পাঁপরাশি ধৌত হয়ে যাবে 

তোমার রক্তের ক্লোতে। ভীম্ম যুদ্ধ কর। 
তোমারে সমরে আমি করেছি আহ্বান। 

তুমি লহ অসি, আমি কুঠার আমার, 
যে কুঠারে করিয়াছি একবিংশবার 

নিংক্ষত্রিয় বস্ুমতী 1 ভীম্ম অন্ত্র লও” 

তবে তাই হৌকৃ! আজি লক্ষ্য কর তবে 

স্বর্গ মর্ত্য রসাতল অপুর্ব সংগ্রাম__ 



চতুর্থ অঙ্ক । 1 ভীক্ম । 1 চতুর্থ দৃশ্য | 

পরশু । 

ভীম্ম। 

রক্ষা কর আপনারে তবে দেবব্রত । 

[ উভয়ের যুদ্ধ 

আর না। গুরুর অঙ্গে করেছি আঘাত । 

পরশ্ত | কিছু না কিছু না ভীন্ম, সামান্ত আঘাত 

পৰশু । 

এ 

ভীনম্ম। 

পরশ্ত। 

বামপদে, অস্ত্র নাও, এস যুদ্ধ কর। 

আবার! আবার ভীম্ম! বহুদিন হেন 

বদ্ধ করি নাই। অঙ্গে প্রত্যঙ্গে আমার 
শিরায় শিরায় রক্ত তপ্ত রণোল্লাসে 

নৃত্য করে। যুদ্ধকর। আবার! আবার! 

আর নহে। পরাভব গুরুর নিকটে 

স্বীকার করিছে শিষ্য । 

কিন্তু গুর আমি 

স্বীকার করি না জয়, নিজ অস্ত্রবলে 

যদি নাহি লভি তারে ।- দেবব্রত! বীর! 

লও অসি পুনর্ধার। | 

গুরুদেব 1 

কোন 

আকুতি কাকুতি নহে। এন, যুদ্ধ কর। 

আর কিছু নাহি চাই-হুদ্ধ কর বীর। 
বহুদিন শিষ্য হেন যুদ্ধ করি নাই। 
এসো । যুদ্ধকর। যুদ্ধ কর। 

! পু্ররায় যুদ্ধ ] 

| ১৭৩ 



চতুর্থ অঙ্ক । ] জীউ | চতুর্থ দৃশ্ট। 

.. [ভীম্মের তরবারির আঘাতে ভার্গবের কুঠার হস্তচ্যুত হইল । 

পরশুরাম বসিয়া কৃঠার পুনরায় লইলেন ] 

ভীম্ম। আর নহে! [ তরবারি ফেলিয়৷ দিলেন ] 

পরগু । সেকিভীম্ম! মানিব না আমি পরাজয় । 

যুদ্ধ কর, যুদ্ধ কর-_ 

৭ ভীম্ম। প্রভৃ- 
পরপু।' যুদ্ধ কর। 

দেবব্রত দাও গুরুদক্ষিণা আমারে। 

যুদ্ধ কর। যুদ্ধ কর।-_এই শেষবার 
কিন্তু এই একবারে প্রলয় হইবে। 

লহ তরবারি ভীক্ম ! বিলম্ব না সহে। 

[ কুঠার উঠাইলেন | 

[| উভয্ের মধ্যে নদী গল্। প্রবাহিত হইল, পরে নদী প্রশস্ত হইতে 

প্শস্ততর হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে পরগুরাম অন্তত হইলেন। 
পরে তাহার মধ্য হইতে গঙ্গা উত্থিত হইলেন ] 

গঙ্গা সাধু! দেবব্রত সাধু! ধন্ত পুত্র মম! 
| দেখ বৎস, চেয়ে দেখ, বিশ্ব স্োমাঞ্চিত . 

তীম্মের অসম শৌর্যে।-_এ;চেয়ে দেখ, 
বীরবর, এ উদ্ধে ন্থর্গে দেবগন 

করে পুষ্পবৃষ্টি ভীক্ম তোমার মন্তকে । 

১৭৪ ] 



চতুর্থ অঙ্ক |] ভীম্ম। [পঞ্চম দৃষ্ট। 

পরগুরামের প্রবেশ । 
পরগুরাম। আর চেয়ে দেখ বীর পরশুরামের 

গুরুগর্ধে স্ফীতবক্ষ | ধন্য দেবব্রত ! 

ধন্য আমি । আমি শুদ্ধ করিতেছিলাম 

পরীক্ষা তোমারে । ভীম্মে করিতে সংহার 

আসে নি পরশুরাম । দেখিলাম সত্য, 

শৌর্যে কি সাহসে ত্যাগে, বিশাল জগতে, 
তোমার তুলনা নাই ।-_খন্ঠ শিশ্য মম, 
_ দেবব্রত! প্রাণাধিক ! দাও আলিঙ্গন । 

[ আলিঙ্গন ] 

স্পিন দুস্্য । 

স্বান--হস্তিনার প্রাসাদ-অন্তঃপুর। কাল-_রাত্রি। 

সতাবতী একাকিনী। 

গীত। 
কি নুখে জীবন রাখি। 

আমার, চত্রনূর্যা নিভে গেছে জন্ধ আমার দুটি আঁখি । 

দেখি শুধু চারিধার 

ঘন ঘোর অন্ধকার, 

কেন জার কেন আর কেন আর বেঁচে থাকি। 



চতুর্থ অঙ্ক। ছা [ পঞ্চম দৃশ্য । 

নতাবতী। ছুই ৃ তরহারা আমি, দ্বণিতা দলিতা 

বিধবা মহিষী আমি-_অনস্তযৌবনা ! 

বর বটে খষি।__ধন্য জগজ্জননী ! 

অসীম করুণা তোর ! সার্থক মা তোর 

দয়াময়ী নাম !-_-না না বৃথা অনুযোগ । 

কারো দোষ নহে মাতা, এ ধোঁষ আমার । 

উঠিম়্াছিল এ দত্ত ভেদির! অন্বর, 
রক্তবর্ণ কৰি চক্ষু নিয়মের পানে, 

তুমি এক পদাঁঘাতে তাহারে নিক্ষেপ 
করিলে ভূতলে মাতা মিশিতে কর্দমে । 
সংসারে ধর্মের হুর্গ করিয়াছিলাম 

অবরোধ মদভরে, সে হুর্গ তেমতি, 

অক্ষত অচ্যুত গর্কেশির উচ্চ করি, 

দাড়াইয়া আছে ; আর আমি পড়ে” আছি 

বিলুষ্িত পদতলে, দ্বণিত, দলিত। 

জয় হৌক্ মহেশ্বরী__তব শৃঙ্খলার | 
__ প্রচণ্ড মার্ভগড ওই মেঘে ঢেকে আসে, . 

বহিছে শীকরঙ্গিগ্ধ শীতল সমীর-_ 

ঘুম আসে শ্রান্ত নেত্রপুটে । নিদ্রা যাই । [রিমিতলে নিষ্রিত] 
ভীম্ম ও ব্যাসের প্রবেশ । সঙ্গে মুক্তা? 

মুক্তা । এইখানেই ত ছিল গে! 
ভীম্ম। 

১৭৬ ] 

&ঁ যে এখানে নিব্রিত। 



চডুর্থ অঙ্ক। তীম্ম % . [ পঞ্চম দৃষ্ট। 
ব্যাস। এই যে আমার মা! 

সত্যবতী। [নিদ্রিত অবস্থায়] না না আমায় স্পর্শ কোরো না-- 
আমায় স্পর্শ কোরো না-_আমি কুমারী-_ 

মুক্তা । এ দেখ স্বপ্ন দেখছে-_ 
ভীম্ম। মাঝে মাঝে কি এই রকম ঘুমের ঘোরে বকেন? . 
মুক্তা । হাঁ গো হা। | 

ভীম্ম। এত শীর্ণ হয়ে গিয়েছেন ! 

সত্যবতী। না ব্রাহ্মণ, না ব্রাহ্মণ-_আমি বর চাই না, আমি বর 
চাই না। আমায় ছেড়ে দাও, আমায় ছেড়ে দাও। তোমার পায়ে 
পড়ি। ছেড়ে দাও। 

ব্যাস। অভাগিনী ! 
সত্যবতী। আমার পুত্র কোথায়? আমার-- 

ব্যাস। এই যে তোমার পুত্র মা ! 
সত্যবতী। কে! কে! [উঠিলেন] 
ভীম্স। ইনি মহর্ষি ব্যাস। 
ব্যাস। আরো! এক পরিচয়--দ্বীপে জন্ম মম, 

তাই নাম ছৈপায়ন ; কৃষ্ণ বর্ণ মম, 
তাই নাম ধরি আমি কৃষ্দ্বৈপায়ন। 

সত্যব্তী। দ্বীপে জন্ম? 

ব্যাস। পিতা মম খষি পরাশর | 

ভীম্ম। ধর কেহ রাজমহিষীরে। | 

[ মুক্তা ধরিল ] 
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চতুর্থ অস্ক। ] সীম । [ পঞ্চম দৃশ্ঠ । 

সত্যবতী। [ক্ষীণস্বরে] তার পর? 
ব্যাস। মাতা মম সত্যব্তী_ শাস্তন্থ-মহিষী | 
সত্যবতী। বৎস--বৎস !--একি ! মম ঘুরিছে মস্তক-_ 

ক্ষমা কর দেবগণ। ধৌত কর পাপ। 
আপনার পুত্রে পুত্র বলে” ডাকিবার 

দেহ অধিকার ।-_বৎস ব্যাস !-__না না আমি 

কি প্রলাপ বকিতেছি !--খধষিবর! আমি-__ 
এই ধীবরের কন্তা, এই অভাগিনী 

শাস্তনূর বিধবা মহিষী, এই নারী 

দেশপূজ্য খষিবর ব্যাসের জননী ? 
ব্যাস। আমার জননী তুমি। 
সত্যবতী। তোমার জননী !-_ 

বৎস! বৎস !-_সত্য ?-_মাতা আমি পুত্র তুমি ! 

আমি কলঙ্কিনী, তুমি ভারতবিখ্যাত 
খষি ব্যাস।--বৎস ব্যাস ! স্মরি” এই বাণী 

আমারে করিছ ঘ্বণা ?-_না না করিও না। 

এ কথা ঘোঁধিত কর নিষ্ঠুর জগতে-_ 
'মতস্তগন্ধা, কলঙ্কিনী, ভ্রষ্টা, পাপীয়সী 

পতিহন্্রী'__রাষ্ট্রী কর। শুদ্ধ বস, তুমি 

দ্বণা করিও না। দ্বণা করুক জগৎ? 
তুমি করিও না' দ্বণা। আমি কলঙ্কিনী-_ 

ব্যাস। তথাপি পুত্রের কাছে জননী জননী । 

১৭৮ ] 



চতুর্থ অঙ্ক । ] ভীক্ম 4 

ভীম্ম। 

ব্যাস। 

ভীম্ম। 

ব্যাস । 

ভীম্ষ। 

ব্যাস। 

চিরদিন। আশীর্বাদ কর মাতা । 

[ জানু পাঁতিলেন ] 

ওকি ! 

পাঁপিনীর পদতলে খষি ঘৈপায়ন ! 

জননীর পদতলে পতিত সন্তান । 

জননী পুত্রের গুরু ; গুরুর আচার 

বিচারে শিষ্ের কোন নাহি অধিকার । 

ত্রা্গণের চেয়ে বড় জননী; ধাষির 

চেয়ে বড় জননী ;-_স্বর্গের চেয়ে বড়। 

কিন্তু যে কুলটা নারী ! 
দেবব্রত ! তুমি 

মহত, তথাপি তুমি ক্ষত্রিয়সস্তান ; 
ক্ষমার মহিম! বুঝিবার শক্তি নাই। 
ক্ষত্রিয়ের মহত্বের চরম শিখরে 

উঠিয়াছ ভীম্ম। তথাপি পড়িয়া আছ 

ব্রাহ্মণের বহু নিয়ে । 
ব্রাহ্মণ ভার্গৰ 
ক'রেছিলা শিরশ্ছেদ কুলট1 মাতার । 

“ব্রাহ্মণ ভার্ব তীন্ম 2 হী ব্রাহ্মণ বটে, 

কুঠার যাহার অস্ত্র। শ্যধর্ ছাড়িয়া 

যে ব্রাঙ্গণ ক্ষব্রধর্ম আলিঙ্গন করে, 

সে আর ব্রাঙ্গণ নয়। শাস্ত্র ছাড়ি 

[ পঞ্চম দৃষ্ট । 
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চতুর্থ অন্ক। | . ধভীম্। [ পঞ্চস দৃষ্ট, 

শস্্রর্চা ব্রাহ্মণের কাধ্য নহে। তাই 
ভার্গবের পরাজয় রাঁঘবের কাঁছে। 

্রাহ্মণের পরাজয় ক্ষত্রিয়ের কাছে। 
তগবান্ পরাজিত মনুষোর কাছে। 

ভীম্ম। শুনিব না গুরু-নিন্দা। . 

[ প্রস্থানোগ্ধত ] 

ব্যাস। দাড়াও গাঙ্গেয ! 
শোন বীর। ক্ষত্র তুমি । শক্ত্রচর্চা কর, 

শাস্তচর্চা করিও না। কৃক্ষচ্যুত হইও না__ | 
প্রলয় হইবে। [সত্যবতীকে] দেবি! জননি আমার! 
ব্যাসের পুণ্যের বলে, সর্ব পাঁপরাঁশি তব 

ধৌত হয়ে যাকৃ। মম বরে স্নান করি" 
উঠ মা--সকল পাপ যাও তবে ভুলি” । 
ব্যাসের জননী তুমি--দাঁও পদধুলি। 

সত্যবতী। একি স্বপ্ন? একি সত্য ?--একি প্রহেলিক ! 

ৃ একি ব্যঙ্গ ?--এ যে-_কিছু বুঝিতে পারি না। 

[ সত্যবতী পতনোন্ুুখী হইলেন, গঙ্গা প্রবেশ করিয়া তাহাকে ধরিলেন ] 
গঙ্গা । . সত্যবতী !--স্থির হও ! 

সত্যবতী। [ক্ষীণম্বরে ] কে তুমি রমণি! _ 

গঙ্গা । আমি গঙ্গা সপত্বী তোমার। গর্ভে মম 

ধরিয়াছি দেবত্রতে । চিরদিন কাদি 

মানবের ছঃখেশ-এই মহা অধিকার, . 
১৮০ ] 



চতুর্থ অঙ্ক । ] ভী্ম। [ বষ্ঠদৃশ্ট । 
পাইয়াছি বিশ্বস্তর হইতে ভগিনি ! 
সমুদ্ধত আম্পদ্ধার দর্প চূর্ণ কৰি) 

ব্যঘিতের সঙ্গে করি অশ্রু বিসর্জন; 

স্বণিতের গলদেশ জড়াইয়া ধরি 
সহবেদনায় ; অনুতাপ ধৌত করি 
শাস্তিবারি দিয়া ।_-দিদি! মম অশ্রুজলে 

তব পূর্বপাপরাশি ধৌত হয়ে যাকৃ। 

অশ্ট দুস্্য | 

স্থান-_পর্বতপ্রান্তে শ্মশান । কাঁল- সন্ধ্যা! । 

গিরিচুড়ায় তপন্তারত৷ অ্বা। শ্মশানে মহাঁদেব ও ভূতগণ। 

ভূতদ্দিগের গীত। 

ভূতনাথ ভব ভীম বিভোঙা৷ বিভূতিভূষণ ভ্রিশুলধারী । 

ভূজঙ্গভৈরব বিষাণভীষণ ঈশান শঙ্কর শ্শানচারী | 

বাষদেব শিতিকণ উমাপতি ধূর্ডটি পশুপতি রুদ্র পিনাকী,-- 
মহাদেব মৃড় শু বৃষধ্বজ ব্যোমকেশ ত্রাত্ঘক ত্রিপুরারি | 
স্থাণু কপন্দাঁ শিব পরমেশ্বর মৃত্যুঞ্জয় গাধর ম্মরহর 
পঞ্চবন্ধ হর শশাঙ্কশেখর কৃত্তিবাস কৈলাসবিহীরী। 

[ক্রমে ক্রমে প্রভাত ও ভূতগণের তিরোধান ] 
| ১৮১ 



চতুর্থ অন্ক |] খভীত্ম। [ষ্ঠ দৃশ্য। 
মহাঁদেব। কে তুমি তপন্তারতা পর্বত-শিখরে ? 
অঙ্কা। [নয়ন উন্মীলিত করিয়া! ] কে আপনি? 

মহাদেব । আমি মহাঁদেব। 

অন্বা। [ উঠিয়া] মহাদেব ! 
| [ পর্ধত-শিখর হইতে নামিলেন ] 

অন্বা। কাশিরাজকন্তা অন্বা প্রণমে চরণে । . 

মহাদেব । কুমারি! কি হেতু এই তপন্ত! কঠোর ? 
কুস্থমকোমল দেহ করিছ কাতির__ 
অনশনে অনিদ্রায় কি হেতু সুন্বরি ? 
কি চাহ রমণী তুমি ? 

অন্বা। _ ভীম্মের নিধন, 

আর সে আমার হস্তে-_-এই মাত্র চাহি। 
মহাদেব। সেকিনারী! এই তৰ যৌবনপ্লাবিত 

রমণীয় বরতন্ন বিশীর্ণ করিছ 

'হিংসাঁয় সুন্দরি ? একি রমণীরে সাঁজে, 

রাজপুত্র? 
অন্বা। কেন নাহি সাজে মহেশ্বর? 

পুরুষ কি ভাবে-_তাঁর সব অবিচার 
সব অত্যাচার নারী সহিবে নীরবে, 

মাথা ঠেট করি” ? তার নির্মম কঠিন -- 
বিষাক্ত ছুরিক! নারী করিবে আহ্বান 

| বাড়াইয়া গলদেশ ? তার মর্খদাহী 
১৮২ ] 



চতুর্থ অঙ্ক । - ভীড্চু। [ ষষ্ঠ দৃশ্ট। 

প্রজ্বালার বিনিময়ে বর্ষিবে নিয়ত 

শিগ্ধ বারিধার! ? 

মহাদেব। তাই কার্য্য রমণীর । 
আন্বা। আর পুরুষের কার্ধ্য নিত্য অত্যাচার, 

নিত্য নির্যাতন !-__ন! না করি না ম্বীকার-- 

হিংস! নিত্য ধর্ম পুরুষের, রমণীর 
ধর্ম শুধু তাই নিত্য মাথা পেতে নেওয়া । 

মহাদ্দেব। তাই রমণীর কার্য । সহিষ্ণু রমণী-_ 
ন্নেহবতী, প্রেমময়ী, সেবাঁময়ী সদা 

এ জগতে ১ পুষ্পদল মধ্যে শতদল--- 

গুধু ফুল্ল বিকশিত, শুধু চল ঢল 
উল টল সরসীর স্ুবিমল জলে । 
__এই ত নারীর ধর্শ। রমণী যগ্যপি 

বিসর্জন করে জলে ধর্ম রমণীর, 

পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইবে গরিম]। 
অস্বা। তাই হৌক্ মহাদেব। আমার কি তাহে! 

ব্রহ্মাণ্ড রক্ষার ভার আমি লই নাই। 

ধার স্থ্টি তিনি রক্ষা করুন তাহারে । 

মহাদেব । শুন বসে! 

অন্বা। শুনিবার নাহি অবসর । 

ভীম্ম-নাঁশ প্রতিজ্ঞা আমার । তাহ! হ'তে 

টলাইতে পারিবে না একপদ। বর 

[ ১৮৩ 



চতুর্থ ঙ্ক। ]  ভীক্ব। [বন দৃশ্ট। 
দিবে কি দিবে না। আমি প্রতিহিংস। চাই; 
দিবে কি দিবে না? 

মহাদেব । যদি না দেই রমণি? 

অন্বা । পুনরায় করিব এ তপস্তা, শঙ্কর! 

এ বর দিবে না? দিতে হইবে তোমায়। 
তুমি কি নিক্সমাধীন নহ ? স্বেচ্ছাচারী 
তুমি কি ধূর্জটি? দিতে হইবে তোমায়। 
শুনিয়াছি একান্ত সাধন! মহীতলে 
নিক্ষল হয় না কভূ-_পাঁপপুণ্যে ভেদ 

নাহি এইখানে প্রভূ । একান্ত সাধনা 
সফল হইতে হবে--হইতেই হবে, 
ইহজন্মে কিংবা! পরজন্মে একদিন । 
হবে না নিক্ষল কভু তপস্তা কাহার। 

দিবে কি দিবে না বর? 

মহাঁদেব। অসাধ্য আমার 

অন্বা। 

১৮৪ ] 

এই বরদান। নারী--চাহ অন্ত বর। 
ইচ্ছামৃত্যু দেবব্রত। তাহারে বিনাশ 
অসম্ভব ; যদি তার ইচ্ছা নাহি হয়। 

আমার সাধনাবলে--এই দেবব্রত, 
শুধু ইচ্ছা নয়, যোড়করে জানু পাতি” -- 
মাগিবে আপন মৃত্যু ।_মহাদেব আমি 

বিতণ্ড করিতে নাহি চাই। আমি চাহি 

যু 
্ 

পৃ 
পে 



সরস... ঈদ। . [ক 
| ভীন্ষের দ্িষন, আর সে নিধন, এই 

ও কুস্মমকোমল হস্তে ;--দিবে কি দিবে না? 

দুরে সন্্যাসিবেশে ভীগ্ষের প্রবেশ। . 

মহাদদেব। অন্তবর চাহ। 

অন্বা। নাহি চাহি অন্ত বর। 

মহাদেব। অতুল সম্পত্তি! 
অর্থ । নাহি চাহি। 

মহাদেব। অনন্ত যৌবন? 
অন্বা। আমি কিছু নাহি চাহি। 

এই এক বর চাহি । দিবে কি দিবে না? 

মহাদেব। আশ্চর্য রমণী তুমি! 

অন্বা। আশ্চর্য্য রমণী! 

মহাদেব। আশ্চর্য্য এ প্রতিহিংসা । 

অন্থা। অতীব আশ্চর্য্য | 

দিবে কি দিবে না এই বর ভূতনাথ? 

কহ। যদি নাহি দাও, যাও আজ তবে। 
পুনরায় তপস্তার করি আয়োজন। 
দিবে কি দিবে না! বর কহ মৃত্যুঞ্জয়? 

মহাদেব। তথাস্ত।-_কিস্ত এ জন্মে নহে। পরজন্মে। 

দ্রুপদ্তনয়ারূপে জন্মিবে ধরায় 

আবার রমণি ! কিন্তু নারীত্ব তোমার 

[ ১৮৫ 



চতুর্থ অঙ্ক । ]  ভীম্ম।  যন্ঠ দৃশ্ট। 

অন্বা। 

ছাড়িতে হইবে, হিংসার প্রবৃত্তি-বশে, 

হইবে পুক্রষ অর্ধ, অর্দেক রমণী-_ 
পরজন্মে।-_পুরুষের হন্ত্রী হবে নারী ! 

হেন পৈশাচিক বর দিতে নাহি পারি। 

দিলাম এ বর নারী । 

কৃতার্থ কিশ্বরী। 

প্রণত চরণে দাসী [প্রণাম ]। 

মহাদেব । আশ্চর্য রমণী ! [ অন্তধ্ণন ] 

অস্বা। রমণীর প্রতিহিংসা দেখুক জগৎ ১ 

১৬৬ ] 

রমণীর প্রতিহিংস। দেখুক দেবতা ; 

রমণীর প্রতিহিংসা-_মরিলেও যাহ! 

নাহি যায়। এর পরে দুর্বল রমণী” 
কেহ বলিবে না) এর পরে রমণীর 

_ক্রোধরক্ত চক্ষু দেখি” হাসিবে ন! কেহ। 

এর পরে পুরুষ নির্ভয়ে রমণীরে 

করিবে না পদাঘাত। নারীর ক্রন্দনে 

প্রত্যেক অশ্রুর বিন্দু জলিয়। উঠিবে 
অগ্নির স্ফুলিঙ্গ সম ) তার দীর্ঘশ্বাস 

ধ্বনিবে পুরুষকর্ণে সর্পের গর্জন ৷ 

রমণীর আর্তনাদ উচ্চারিবে তার 
মৃত্যু অভিশাপ ।-_দেখ ভীন্ম, দেখ বিশ্ব তবে 

নারীর পিশাচী মুত্তি। নারীর হৃদয় হ'তে, 



চতুর্থ অস্ক। ) তীক্ম। [ ষষ্ঠ দৃশ্ঠ। 

ভীম্ম। 

সব মুছে যাঁক--ভক্তি স্নেহ ক্রোধ দ্বণা, 

শুধু এক-_ প্রতিহিংসা প্রতিহিংস! বিনা । 

প্রস্থান | 

বুঝিয়াছি রাজকন্া, প্রত্যাখ্যাতা তুমি, 
ধরেছ ভৈরবী-বেশ ।-_হাঁয় যদি আমি 

পারিতাম কায়মনে গলিয়' যাইতে 
করুণা-সমুদ্রে এক, এ দাহ তোমার 

করিতাম নির্বাপিত সেই সিন্ধুজলে। 

-বিশ্বপতি ! আমারে এ বর দাও, ষেন 

আমার এ রক্তে যদি তৃপ্ত হয় নারী, 

তাহা যেন হান্তমুখে ঢেলে দিতে পারি। 

[ ১৮৭ 



পঞ্চম অঙ্ক । 

স্ক্টীবী১০০র 

প্রথ্থন্ম দুস্থ । 

স্থান-_কুরুসভা । কাল- প্রভাত । 

র্য্যোধন, ছূঃশীসন, ত্োণ, ভীম্ম আদি কুরুকুল আদীন। 

সন্মুথে--শ্রীকৃষ্ণ | 

কুষ্ণচ। মহারাজ দুর্য্যোধন! ধৃতরাষ্্র গতাস্থ মহারাজ বিচিন্তরবীর্য্যের 
জোম্ঠ পুত্র, গাও কনিষ্ঠ। ধৃতরাষ্ত্ী অন্ধ, তাই রাজ্য পান নাই ? পাওু রাজা 
হয়েছিলেন । তোমরা একশ ভাই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র, অতএব রাজপুত্র নও-_ 
রাজপৌত্র। কিন্ত যুধিষ্টিরাদি পাঁওুর এই পাঁচ পুত্র রাজপুত্র। এই “রাজ্য 
তাদের। অন্ততঃ এ রাজ্যে তাদের অর্ধাংশ আছে, তা” থেকে কেউ 
তাদের বঞ্চিত কণ্্ে পারে না। 

ছুঃশাসন। কিন্তু তাদের অংশ-_মায় স্ত্রী পর্য্যস্ত যুধিষ্ঠির পাঁশ! খেলে 

হারিয়েছেন । আমরা তবু স্ত্রী ফিরিয়ে দিয়েছি |... - 

কৃষ্ণ । অক্ষক্রীড়ার প্রায়শ্চিত্ত তী”রা' যথেষ্ট করেছেন। রাজপুত্র 

হয়ে দ্বাদশ বর্ষ বনরাসী হয়েছেন, এক বৎসর ছদ্মবেশে পরের দাসত্ব 

১৮৮] | এ 



পঞ্চম অঙ্ক ।] ভীগ্ম। [ প্রথম মৃশ্ঠ 

ক”রেছেন। এখন তা*রা পাঁচ ভাইয়ের জন্য পীচখানি গ্রাম চান। 
এই মাত্র। 

ছুর্যোধন। তার! রাজ্য চায় তষুদ্ধকরে' নিক। ভীমযে বড় 
প্রকাশ্ত সভায় শাসিয়ে গিয়েছিল যে গদাঘাতে আমায় চূর্ণ কর্কে- আর 
এই ছুঃশাসনের রক্তপান কর্ষে। ৃ 

হুঃশাসন। দাদা সে কথা তোলার দরকার কি? রাজ্য ফিরিয়ে 

দিচ্ছি না। রাজ্য আমাদের । ফিরিয়ে দিচ্ছি না। সোজা কথা । 

কৃষ্ণ । কিন্ত যুধিষ্টির অর্ধরাজ্যও চাহেন না । 
হুঃশাসন। সিকিও দেবো না। 

কৃষ্ণ । সিকিও চান না। পাঁচখানি গ্রাম চান মাত্র । 

হুঃশাঁসন ! একখানিও নয় । 

ছুর্যোধন। যুদ্ধ করে” নিক। ভীম যে বড়-_ 
ছুঃশাসন। আবার দাদা ভীমের নাম কর কেন? দিচ্ছি না 

--সোজা কথা । 

১কুষ্ণ। শকুনি ! তুমি ক্রমাগত দুর্য্যোধনের কাঁণে কাণে কি কইছ? 
তুমিই এই ষড়যন্ত্রের মূল। 

শকুনি। [যেন সাশ্যধ্য ] আম ? 

রুষ্ণ। মহারাজ দূর্যোধন! আমি তোমায় উদার হ'তে ব্ল্ছি না, 

দাতা হ'তে বল্ছি না, দেবতা:হ'তে বল্ছি না। তুমি এখন হস্তিনার 
রাজা, ভারতের সম্রাট । রাজার কর্তব্য-_স্থবিচার। বিচার কর। 
তা'র! তোমার ভাই। তা”র! বলবান্ঃ বিরাট যুদ্ধে তার পরীক্ষা! হয়ে 
গিয়েছে । তারা ক্ষমাশীল ;--দ্বৈতবনে গান্বর্ধবিভ্রাটে তার প্রমাণ 

. [১৮৯ 

রঙ 



পঞ্চম অঙ্ক ] ভীক্ম। [ প্রথম দৃশ্য। 

পেরেছো। তা+রা নিরীহ; পাঁচখানি গ্রাম চায় মাত্র_বখন স্তায়মতে 
এই রাজ্যই তাদের। এমন ভাইকে ক্ষেপিও না। এমন ভাইকে পর 
কোরো না। সর্বনাশ হবে। 

দ্রো। যান বাসুদেব! আপনার বক্তৃতা এখানে ফলবতী হবে 
না। এমরুভূমি। এতে বৃষ্টির জল দাঁড়ায় না। 

কৃষ্ণ । শকুনি ! পাপ যা কর্্বার তা করেছো! । আর বাড়িও না। 

কুলে কুলে ছাপিয়ে উঠেছে । মাত্রা পূর্ণ হয়েছে । ধর্ম আর সৈবে না। 
দেখ, তুমি চেষ্টা কণ্লে এ যুদ্ধ নিবারণ কণর্ডে পারো। 

শুকুনি। [সাশ্চর্য্যে ] আমি? 

কৃষ্ণ । হাতুমি। তুমি এদের মাতুল। তুমি এদের মন্ত্রী। তুমিই 
এই ক্ষমতার সুরা ছুর্য্যোধনকে পান করিয়ে মত্ত করে” তুলেছে! । তুমি 

এ রাজ-হ্ম্যতল পাপের প্রস্তরে মণ্ডিত করেছে! | তুমি-__কি মন্ত্রবলে 

জানি নাঁ-এদের- বিশেষতঃ এই অবোধ যুবকের মন অধিকাঁর করে? 
ব'সেছে।। 

শকুনি। [ সাশ্চর্যে ] আমি ! ন! বাসুদেব । আমি এর মধ্যে ন্বাই। 

কৃঞ্ণ। তবে এক্ষণি এর কাঁণে কি পরামর্শ দিচ্ছিলে ? 

শকুনি। [সাশ্চর্য্যে] আমি !_-ও-_ আমি জিজ্ঞাস! কচ্ছিলাম যে 
এমন বাদল! ক'রেছে এখন-_-এঁ- এ--এ- আজ এঁ_খিচুড়ি ক্লে 
হয় না! 

কৃষ। খিচুড়ি যা কর্বণার তা ক'রেছো, বে গাফিরেছো। 
শকুনি। আর একটু 

কৃষ্ণ । তুমি ত দেখি সব বুঝেছো। মি বড় কুট, বড় বুমিষান। 
১৯০ ] 



পঞ্চম অঙ্ক । ] ভীষ্ম ॥ [ প্রথম দৃশ্য । 

তুমিযে রাজ্যে একটা সর্বনাশ আন্ছো-_-এ তুমি যে নিজে বুঝছো 
না, তা আমি বিশ্বাস করি না । 

শকুনি। শ্রীকৃষ্ণ! আমি কিছু কচ্ছি না । কচ্ছেষা তা অদৃষ্ট! 
নহিলে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বনে যান, আর তার স্থানে মহারাজ 
হুর্য্যোধন-_ 

দুর্য্যোধন। কি বল্ছে! মামা? 

শকুনি। আর ছুর্য্যোধন-_ভীম্ম, বিছবর, দ্রোণ, কূপ এমন সব ভালো! 

ভালো! ব্যক্তি থাকতে এক শকুনিকে করে রাজ্যের মন্ত্রী ? 

ছূ্যযোধন। সেকি মামা? ্ 
শকুনি। অনৃষ্ট কেউ খণ্ডাীতে পার্ধে না। অদুষ্টে যদি থাক যে 

দুঃশাসনের রক্ত ভীমসেন পান কর্কেই। তা কর্কেঁ_ 
ছঃশাসন। তা কর্ষে কেন? 

শকুনি। -_আর দুর্য্যোধনের উরুদেশ ভীমের গদাঘাতে ভাঙ্গ বেত 

ভাঙ্গ বেই । 

ুর্য্যোধন। সেকি মামা? 

শকুনি। আরে বাপু, মাম! মামা! কচ্ছিন্ কেন? তোদের মামা 

তোদেরই আছে। কেউ কেড়ে নিচ্ছে না। অদৃষ্ট কেউ খণ্ডাতে পারে 
না। তোর মামা ত মাম! তোর-- 

কৃষ্ণ । তবে পাগবদের কাছে কি এই বার্ত৷ নিয়ে যেতে হবে? 

হুর্য্যোধন। ইা। তাদের ঝল্বেন যে ছুর্যোধন পাঁগুবদের বিনা 

যুদ্ধে সুচ্যগ্র পরিমাণ ভূমিও দিবে না । 
কৃঞ্ণ। বেশ! তবে আমি চণ্লাম। 

| ১৯১ 



পঞ্চম অঙ্ক । ]  ভীন্ম। [ প্রথম দৃষ্ট। 

শকুনি। সেকি! আমরা আপনাকে নিমন্ত্রণ করে” এনেছি--এই 

উৎসব আয়োজন দেখছেন, এ সব আপনারই জন্য । দেখছেন? 

কৃষ্ণ । দেখছি বৈকি । বিরাট আয়োজন । কিন্তু ভক্তির চাইতে 
কীর্তন বেশী। 

হুর্যোধন। সেকি? 

কৃষ্ণ। [ শকুনিকে ] মামা এরা কেউ কিছু বুঝতে পার্ল না। 
বুঝছি তুমি আর আমি ।-_তবে যাই মহারাজ । 

' শকুনি। যাবার পুর্বে কিঞ্চিৎ জলযোগ-_আপ্যায়ন__ 

কুষ্ণখ। কাজ কি? কথাবার্তীয়ই যথেষ্ট আপ্যায়িত হয়েছি । আর 
প্রয়োজন নাই। [প্রস্থানোদ্ত 

হুর্য্যোধন। | হুঃশাসনকে ] ধর। 

কৃষ্ণ । আমাকে ধার্ক্বে। হাঁরে মূর্খ! আমি নিজে ধরা না! দিলে 
কেউ আমায় কি ধর্ভে পারে? মামা! এবার সেয়ানে সেয়ানে 

কোলাকুলি। 

হূর্যোধন। যাও এগোও । 

[ছঃশাসন, কর্ণ ইত্যাদি কৃষ্ণকে ধরিতে অগ্রসর হইলে, বশসতরমর্তি কু 
চীৎকার করিয়া হাসিয়া! উঠিলেন ও তাহাদের প্রতি স্থির দৃষ্টিপাত করিয়া 
ব্যঙ্গবিনয়ে মাথা হেট করিয়া কহিলেন--“তবে আসি মহারাজ” এই বলিয়া 

শ্রীকৃষ্ণ অন্তহিত হইলেন ] 
হুর্য্যোধন। কেউ ধর্তে পার্লে না? 
ছুঃশীসন। না। তার চক্ষে একটাকি দেখ্লাম। মনে হোল 

তাতে স্ৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়-_একসঙ্গে। স্তত্তিত হ'য়ে গেলাম। 
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পঞ্চম অঙ্ক । ] ভীক্ষ |» | প্রথম দৃশ্য । 

ছুষ্যোধন। আর তোমরা? 

কর্ণ। এী রকম মনে হোল। 

ুর্যোধন। কি রকম? 

কর্ণ। বর্ণনা ক'র্ডে পারি না। একসঙ্গে ভয়, উল্লাস, হুঃখ, করুণা, 
ম্নেহ। সে যে ঠিক কি মনে হোল বোঝাতে পারি না । রা 

ছূ্যোধন। সব অপদার্থ। এই নিয়ে আমি যুদ্ধ কণ্্তে যাচ্ছি? 
শকুনি। গ্রহ! 

হুর্যযোধন। কৃষ্ণ কোথা গেলেন? 

কপাচা্য । পাগুব-শিবিরে। 

দুর্য্যোধন। তিনি তবে পাগুবের পক্ষ নিচ্ছেন। 

ককপাচার্ষ্য । হাঁ মহারাজ । 

দুর্য্যোধন। তবে যে আপনি বল্লেন মামা যে এ যুদ্ধে কৃষ্ণ আমাদেরই 
পক্ষে হবেন ! 

শকুনি। বাপুহে ! ভুল হবার যো নাই । আমি গণে দেখিছি। 

ছুংশাসন। কি গণে দেখেছেন ? 

শকুনি। যে এ যুদ্ধে তোমাদেরই কষ্প্রাপ্তি হবে। আমার গণনা 
কি ভুল হয় ?--তোঁমাঁদের কক্খপ্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যস্ত আমি তোমাদের 

পক্ষ ছাঁড়[ছিনে । যাই, তার আয়োজন করিগে যাই ।--গণনা৷ ভুল হবার 

ঘো নাই! | প্রস্থান | 
'ছুংশাসন। কোন ভয় নাই দাদ! । কৃষ্ণ তাঁর দশকোটি নারায়ণী 

সেনা আমাদের দিয়েছেন । আর তিনি স্বয়ং এবুদ্ধে অস্ত্র ধর্ধেন না 

প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন। একা তিনি পাঁওবের পক্ষে থেকে কি ক'র্কেন ? 
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পঞ্চম অস্ক। ]  *ভাত্ব। | প্রথম দৃশ্য । 

গান্ধারীর প্রবেশ । 

গান্ধারী। হূর্যোধন ! 
[ হুর্য্যোধন সিংহাসন হইতে উঠিলেন। এবং অন্ত সকলে স্বীয় স্বীয় 

আসন পরিত্যাগ করিলেন । ] 

দুর্য্যোধন। কি কারণ কৌরব-জননি 
রাঁজসভাস্থলে? 

গান্ধারী। তবে সন্ধি অসম্ভব ? 
হুর্যোধন। সন্ধি অসম্ভব । 

গান্ধারী। বৎস! ফিরাইয়া দাও 
রাজ্য যুধিষ্ঠিরে । 

তুর্য্যোধন। সেকি! 

গান্ধারী। এ রাজ্য তাহার । 

. ছুর্যোধন। সে কিমাতা! 

গান্ধারী। হূর্য্যোধন! আমি মাতা তব। 
আজ্ঞা করিতেছি-_রাজ্য ফিরাইয়া দাও। 

হূর্যোধন। কিস্তু পিতা-_ 

গান্ধারী। বৃদ্ধ অন্ধ জনক তোঁমার-__ 

ছুটি চক্ষু অন্ধ, স্নেহে অন্ধ ততোধিক ! 
তাহার সম্মতি? আমি আজ্ঞা করিতেছি। 

মাতা আমি, কৰি আভ্া-_রাজ্য ফিরে দাও 

যুধিঠিরে। 

হর্য্যোধন। কিন্ত পিতা--পিতা চিরদিন | 
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পঞ্চম অন্ক। ] ভীম্ম॥ [ প্রথম দৃশ্য । 

গান্ধারী। আর মাতা চিরদিন মাতা বুঝি নহে? 
কে তোরে ধরিয়াছিল জঠরে যুবক? 

কেবা স্তন দিয়াছিল? কে করিয়াছিল 

ভৃত্য সম সেবা নিত্য £--পিতা না৷ জননী ? 

হায় বিধি ।--এই পুত্র !-_গর্ভ-মন্ত্রণায় 
মুচ্ছিত গ্রস্থতি, সেই মৃচ্ছ্ণভঙ্গে তার, 
প্রসারে দু'হস্ত শুধু সস্তানের তরে, 

ভিক্ষালব তাম্রখণ্ড অন্বেষণ করে 

বাড়াইয়া হস্ত, অন্ধ ভিক্ষুক যেমতি )-- 
পুত্রমুখদরশনে যেন জননীর 

প্রসব-বেদন! তীব্র সুখে বেজে উঠে। 
সে পুত্র_বর্ধিত শুধু ননেহে জননীর-_ 
তার পরে মাতা যেন তার কেহ নয়! 

জননীর অন্ুরোধ-_যেন কিছু নয়, 

নতজান্ু ভিক্ষুকের সাশ্র যুক্তকর 

ুর্ধল প্রার্থনা মাত্র ।--ওরে ! ওরে মুঢ় ! 
এই যে জননী তোর ভিক্ষা! চাহিতেছে, 
সেও রে অবৌধ, তোরই মঙ্গলের তরে। 

আপনার জন্য নহে ।-_পুত্র.! যুধিষ্টিরে 
রাজ্য ফিরাইয়া দাও! 

ছুর্যোধন। কদা'পি না মাতা । 

গান্ধারী। উদ্ধত যুবক! আজি অন্ধ মদ্দভরে 
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পঞ্চম অস্ক। ]  ভীক্ব। [ প্রথম দৃশ্ঠ 
মাতৃ-আজ্ঞা তুচ্ছ করিও না। সর্বনাশ 

নিত 

শকুনি। পাগুবের দূত 

উত্তর লইয়া গেছে! ভগ্রি! ফিরিবার 

পথ নাহি আর। 

গান্ধারী। পথ আছে মুঢ়মতি ! 
ধর্মের প্রশস্ত পথ মুক্ত চিরদিন । 

__রাঁজ্য ফিরাইয়ে দাও । 

হুষ্যোধন। পারিব না মাতা ! 

গান্ধারী। পুত্র থাক্ নাহি থাক্-_ধন্ধ্ন জয়ী হোক্! 
! [ প্রস্থান ] 

ভুর্য্যোধন। ওকি! 
হুঃশাসন । বজ্তাঘাত-ধ্বনি-_ 

হুর্য্যোধন। প্রাসাদ-শিখরে ! 
9 

[ ছুর্য্যোধন, তীম্ম ও দ্রোণ ভিন্ন সকলে সসব্স্তে নিক্ষান্ত ] 

* ভীম্ম। কেনপাংগু ছুর্য্যোধন! কি! কাঁপিছ কেন ৪ 

এখনও সন্দেহ আছে ভাবী পরিণামে ? 

দুর্য্যোধন। কি কহিছ পিতামহ । জিনিব সমর। 
যার পক্ষে ভীন্ম দ্রোণ কূপ অঙ্গরাজ-- 

তীম্ম। পাঁগবের পক্ষে জনার্দন ! 
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পঞ্চম অঙ্ক । ] ভীক্মম [ প্রথম দৃষ্ট | 

ছুর্যোধন | কুকুপক্ষে 

দশকোঁটি নারায়ণী সৈন্য । 
ভাম্ম। পাগডবের 

পক্ষে জনার্দীন । 
দুর্য্যোধন। এই অক্ষৌহিণী সেনা-_ 
ভীম্ম। একদিকে বিংশ অক্ষৌহিণী, একদিকে 

ধর্ম । আর সর্বধন্মমূল জনাদ্দিন । 
যতো ধর্মস্ততঃ কৃষ্ণো! যতঃ কৃষ্ঝস্ততো৷ জয়ঃ। 

[ প্রন্থান ) 

ছুর্যোধন। একি অন্ধকাঁর। ঘন নীল কাদৃম্বিনী 

ছেয়ে আসে অনীম আকাশে । বৃষ্টি এ 

নামিল মুষলধারে। 

- জয়! পরাজয়! 

এ যোদ্ধার পাশাখেলা-__যাঁহাঁতে জীবন পণ । 

-না ন! প্রাণ দিব, তবু মান নাহি দিব। 

_কে? ও! দ্রোণাচা্ধ্য ! একৃষ্টে কি দেখিছ ? 

দ্রোণ। দেখিতেছি এক মহা! রক্তগঙ্গাঙ্গান 

সম্মুখে আমার । আর সেই স্নান কৰি” 

উঠিছে পাণ্ডব গ্র। 
ছুর্য্যোধন। কেন গুরুদেব? 

ভ্রোণ। মহাত্মা ভীম্ষের উক্তি গুনিলে কৌরব! 
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পঞ্চম অঙ্ক । ]  ভীক্ষ। প্রথম দৃশ্ঠ। 
“যতো ধর্মস্ততঃ কৃষ্ণো৷ যতঃ কুষ্তস্ততো জয়ঃ” । 

কদাপি হয় নি মিথ্যা ভীম্ষের বচন। 
ছুর্যযোধন। তবে কেন কৌরবের পক্ষে পিতামহ ? 
দ্রোণ। ভীম্ষমেরে বুঝি না, কিন্তু একথা নিশ্চয়, 

ভীম্মের বচন কভু মিথ্যা নাহি হয়। 

[ হর্য্যোধন ভিন্ন সকলের প্রস্থান ] 

ছুর্য্যোধন । যতই হতেছি অগ্রসর, গাঢ়তর 
হ'য়ে আসে অন্ধকার ।--কে মাতুল ! 

শকুনির প্রবেশ। 

শকুনি। আমি। 

হুর্য্যোধন । পুনরায় সভাস্থলে কি হেতু মাতুল ? 

শকুনি। মহারাজ ! দেখিয়াছি ভবিষ্যৎ__ 

ছুর্যোধন। কার? 

শকুনি। এযুদ্ধের। এ সমরে জয় স্থনিশ্চিত-_ 
তা সে যে দিকেই হৌকৃ। কিন্তু ইহা! ক্ষব 
রহিবে তোমার সত্য “যায় যদি প্রাণ, 

ন! ছাঁড়িব রাজ্যথণ্ড”-_ _জানিয়াছি স্থির । 

হুর্য্যোধন। কে বলিল! 
শকুনি। দেখিয়াছি বিদ্যুৎ অক্ষরে 

লিখিত মেঘের গাঢ় কৃষ্ণ আন্তরণে।, 
ছর্য্যোধন। দেখিয়াছ ? 
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পঞ্চম অঙ্ক । ] ভীত্মধী [ দ্বিতীয় দৃশ্য । 

শকুনি। দেখিয়াছি! কোন ভয় নাই। 
ছূর্য্যোধন। অকম্মাৎ বিপরীত বহিছে বাতাস। [প্রস্থান ] 
শকুনি। মূর্খ। কিছু বুঝনাক? এত অন্ধ তুমি ! 

এ যুদ্ধে কৌরবকুল হইবে নির্খুল। 
--কি লাভ আমার তাহে? আর কিছু নহে__. 
শুদ্ধ সে সামান্ত-যৎসামান্ত সম্তোষ।_-. 
স্বভাব আমার-_করি যার গৃহে বাস, 

যার খাই, আমি করি তার সর্বনাশ । 

হ্িতী”স্ দুস্থ । 

স্থান_-কৌরবরাজ-অস্তঃপুর ৷ কাল-_ সন্ধ্যা। 

অস্বিকা ও অন্বালিকা। .. 

গীত। 

যেন এমনিই হেসে চলে? যাই। 

বয়সের ক্রটি, জরার ভ্রকুটি-_ 

চরণের তলে দলে" যাই । 

আপনার দিকে ফিরেও চাবো। না, 

ছুঃখের সীম। খে'ষেও ধাবে। না, 

[ ১৯৯ 



পঞ্চম অঙ্ক । ] ভীম । [ দ্বিতীয় দৃশ্য | 

পাবে। কি পাবে! ন। রবে না ভাবন' 

পরের দুঃখে গলে' যাই! 

অন্বিকা। বেশ গান। 

অশন্বালিকা। খাসা! 

অশ্বিকাঁ। আচ্ছা, আমরা যে এখন গান গাই কি হিসাবে? 

অন্বালিকা'। কেন! বিধবা হলে কি গানও গাইতে নেই ? 
অন্বকাঁ। কিন্ত বুড়ী হঃয়েছিস্ যে! 

অন্বালিকা। কবে থেকে! 

অশ্বিকা। তা জানিনে। তবে হয়েছি! 

অন্বালিকাঁ। সে কি!__বুড়ো হলাম, কিন্ত টের পেলাম না! এত 

ৰডড় ভয়ানক অবস্থা । 

অস্বিকা। তোর সব চুল পেকে গিয়েছে ! 

অন্বালিকাঁ। তাযাক্। মন তপাকে নি। 

অস্বিকা। তা সত্য বোন্। আমাদের কাছে পৃথিবী সেই চির 

নৃতন, জীবন এখনও এক মধুময় স্বপ্ন । 
_ অন্বালিকা। -_বৈধব্যও যে স্বপ্ন ভঙ্গ কণ্তে পারে নি, মৃত্যুও 
প্রাণভয়ে যে স্বপ্ন ভঙ্গ কণ্তে চায় নি,--সে এত মধুর ! 

অগ্বিকা। কিন্তু মা (যদিও বাইরে সেই ১৪ বৎসরের মেয়েটি 
আছেন কিন্তু) অন্তরে বুড়িয়ে গিয়েছেন। 

অন্বালিকা। মনে মনে কি ভাবেন, আর নিজের মনে বিড়বিড়, 
করেকি বকেন। 
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পঞ্চম অস্ক | ] ভীক্ষ [ দ্বিতীয় দৃশ্য । 

অন্বিকা। সে যে--তিনি ভীম্মতর্পণ করেন। 

সত্যবতীর প্রবেশ। 

সত্যবতী। অন্থিকা ! 
অস্বিকাঁ। [ অগ্রসর হইয়া ] কি মা! 

সত্যবতী। তোর! ছু'জন এখানে? 

অম্বালিক। [ অগ্রসর হইয়া ] ঠিক অনুমান করেছো মা । আমরা 
এখানে । 

সত্যবতী। এখানে ছু'জনে কি কচ্ছিম্? 

অন্থিকা। ছেলেমান্ুষি কচ্ছি। 

অন্বালিক' । আর তুমি দিবারাত্র মুখ ভার করে ভাবো কেন তাই 
ভাব্ছি। 

সত্যবতী। আমি “ভাবি কেন ?--তোরা' ভাবিম্ না? 

অস্বালিকা। কৈ! কিছু বুঝতে পাচ্ছি না। তুই পাচ্ছিদ্ দিদি? 
অস্বিকা। কিছু না ।-__আচ্ছা, ভাব্বো কেন মা? ্ 

' সঁত্যবতী। ভাবৃৰি কেন !-_-কুরুপাওবে মহাযুদ্ধ বেধেছে। তোদের 

একজনের পৌত্রেরা' আর একজনের পৌভ্রের সঙ্গে মরণ বাঁচন পণ 
করে? এ রণে প্রবৃত্ত হয়েছে আর তোরা ভাব্বার বিষয় 

পেলিনে ? 

অন্বিকা। কৈ? না! তুই এতে কিছু ভাববার বিষয় পেলি 
অদ্বালিকা? 

অন্বালিকা। কৈ! বুঝতে ত পাচ্ছিনে। 
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সত্যবতী। তোরা অবশ্ত মনে মনে এ যুদ্ধে নিজের নিজের পৌন্র- 
দের জয়কামনা কচ্ছিস্নে? 

অস্বিকা ও অস্বালিকাঁ। কৈ! মনে তপড়ছে না। 

সত্যবতী। আচ্ছা । এখন ত বুঝ.ছিদ্ যে তোঁদের পৌন্রদের মধ্যে 
ভীষণ যুদ্ধ বেধেছে । 

উভয়ে। তা বুঝছি। 

সত্যবতী । এযুদ্ধে তোর! কোন্ পক্ষের জয়কামনা করিস্? 
উভয়ে। উভয় পক্ষের। 
সত্যবতী। দূর! উভয় পক্ষেরই কখন জয় হয়? 
অশ্বিকা। কেন হবে না! 

অন্বালিকা। বল ত? 

সত্যবতী। এযুদ্ধে হয় পাণ্ডব_নয় ত কৌরবকুল নির্মূল হবে। 

তোদের এ বিষয়ে কোন চিন্ত! হচ্ছে না? 

অন্বিকা। কোথায় ?--তোর হচ্ছে বোন্? 

অন্বালিকা। কিছু না! 

অন্বিকা। যাঁ হবার তা হবে।-কেমন ? 

অন্বালিকা। তাঁ ভেবে কি হবে ।-_কি বলিস্্? 
সত্যবতী। হয়ত উভয় কুল নির্মল হবে। 

অস্বিকা। তাঁও হ'তে পারে। কিবলিস্? 

অন্বালিকাঁ। কেন হবে না। 

সত্যবতী। আর মৃত্যুর কুষ্ণ প্রেত দীর্ঘ পদে সেই রণ-ক্ষেত্রের 
ুর্গন্ধ বাতাসে বিচরণ কর্কে। 
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অস্বিকাঁ। বোঝা গেল নাঁ। তুই কিছু বুঝলি? 

অন্বালিকা। কিছুনা! বড়বেশীসংস্কত। 

সত্যবর্তী। কিন্ত তোর! মনে মনে কোন্ পক্ষের জয় কামন! করিস্? 

অন্বিকাঁ। ছু”পক্ষেরই জয় হয় না? 
সত্যবতী। না । এক পক্ষেরই জয় হয়। 

অন্বালিকা। বাজি চটে না? 
সত্যবতী। না) 

অস্বিকা। তবে অন্বালিকার পৌল্রদের জয় হোক্। 
অন্বালিকা। নান! অদ্বিকার পৌল্রদের জয় হোক্। 
সত্যবর্তী। সেকি! যদি পাওবকুল নির্শুল হয়_ 

অশ্বিকা। অন্বালিক কাদ্বে। 

অন্বালিকা। উঈস্! 
সত্যবতী। আর যদি এই যুদ্ধে কৌরবকুল নির্মল হয়_ 
অন্বালিকাঁ। অন্বিকা কাদবে। 

তখিকা। বয়ে গেল। 

সত্যবতী। আর-_আর-_যদি উভয় কুল নির্মূল হয়। 

অস্বিকা। ০৮০০০০০০০০৪ কেন 

কষ্ট পাচ্ছেন। 

অন্বালিকা। যখন কাদতে হয় কাঁদা যাবে। তা"র এখন কি! 

অস্বিকা। সংসারে ছুঃখ তোমায় ধর্ধার জন্য ঘুচ্ছে। তাকে ফীঁকি 

দাও । 

অস্বালিকা। কেবল ফাঁকি দাও । 
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অশ্থিকা। আর যদি দুঃখ গায়ের উপর এসে পড়ে 

অস্বালিকা। হেসে উড়িয়ে দাও। 
অন্বিকা। যত পারো । 

অন্বালিকা। ব্যন্। 

অন্বিকা । এ এক বাঁক পায়র! উড়ে যাঁচ্ছে বে দেখু দেখ্ দেখু! 
অগ্বালিকা। বাঃ বাঃ! 

[ উভয়ের প্রস্থান ] 

সত্যবতী। এই অন্তরের চারু অনস্তযৌবন 

বন্দী করে ব্যাধির ভ্রকুটি, সন্ধি করে 

জরার লুগঠন সনে, সুপ্ত করে ভয়, 
ব্যাপ্ত করে বিশ্ব এক আনন্দ সঙ্গীতে । 

এর কাছে কি ছার এ অনস্তযৌবন !-_ 
অনমিত মেরুদও, অবিলোল দেহ, 

অগলিত দস্তপ্পাতি, অপলিত কেশ-- 

কি করিবে, যবে এই হৃদয় শ্মশান । 

-_বর বটে খষি!-_যাহা৷ ভূজঙ্গের মত 
আমারে বেষ্টিয়া আছে । -_বর ফিরে লও 

খাষিবর। আমারে এ কারাগার হ'তে 

মুক্ত করে দাও। এই অন্তঃসারহীন _ 

জীর্ণ রম্য হন্ম্য--যাঁক্ ভেঙ্গে পড়ে” যাক । 
শেষ কর রূপের এ ব্যঙ্গ অভিনয় !. 
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স্তীস্ত দুস্ঠ | 

কৃষ্ণ একাকী গাহিতেছিলেন। 

গীত । 

আজি সেই বৃন্দাবন কেন মনে পড়ে হায় ! 

আজি এ বিজন তীরে-_সেই সব পুনরায় ! 

সেই যমুনার হাওয়া, নে স্বাদে ভেসে যাওয়া 

সে নীরব পধ চাওয়া, সে শারদ জ্যোৎস্বায়। 

অধরে শুধু সে বীশি, অন্তরে শুধু সে হাসি, 

শুনি শুধু জলরাশি--উছলিত যমুনায়। 

সেই সব সেই সব করি আজ অনুভব-_ 

কাহার নূপুর রব দুরে এ শোনা যায়। 

যুধিষ্টিরাদি পাগুবদিগের প্রবেশ । 

কৃষ্ণ । কি ধর্মরাজ! রাত্রিকালে সদলবলে যে আমার কাছে এসে 
উপস্থিত? নিজেও ঘুমোবে না--আর কাউকেও ঘুমোতে দেবে না। 

বুধিষ্টির। তুমি ঘুমুচ্ছিলে নাকি বাস্থদেব? 
কুষ্ণ। ঘুমুচ্ছিলাম কি না জানি না !--তবে স্বপ্ন দেখছিলীম। কি 

মধুর স্বপ্ন !--ভেঙ্গে গেল।-_যাক্। এখন খবর একটা নিশ্চয়ই 'আছে। 
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ফুধিষঠির। খবর ছ্ছিছু নাই। 

কষ । তবে? 

যুধিষ্ঠির । একটা মন্ত্রণা কণ্তে এলাম । 

কৃষ্ণ । রাত্রে? 

যুধিষির। উপদেশ চাই। 

কৃষ্ণ । চাও নাকি!কি বিষয়ে? উপদেশ আমি খুব দিতে 

পারি। 

যুধিষ্ঠির । একা ভীক্ষের হাতে সমস্ত পাওবসৈন্ঠ বিনষ্ট হয় যে 

বাস্থদেৰ ! 

কৃষ্ণ । ক্রমাগত পাও্ডবসৈন্ঠ ক্ষয়ই হচ্ছে বটে, সে কথা সত্য। 

যুধিষ্ঠির । এ যুদ্ধে আমাদের জয়াশ! নাই। 

রুষ্ণ। সেই রকম ত এখন বোধ হচচ্ছে। 
ভীম। তুমি শেষে এই কথা ব+ল্ছো বাসুদেব ! 
কৃষ্ণ। বঝল্ছি বৈকি। তুমি না মহাবীর? তোমার গদা কৈ 2 

কি নীরব রৈলে যে! গদা! ছুঃশাসনের রূক্তপান কণর্বে না? কর। 

__আর অর্জুন! খাগুবদাহন করেছিলে যে! বিরাট যুদ্ধ জয় ক'রৌছিলে 
যে! আরও কি কি করেছিলে । তোমার গাণ্ডীব কি ঘুমুচ্ছে? 

ভীম। এ সময়ে ওরকম পরিহাস ভালে! লাগে না বাসুদেব । 

কুষ্ণ। উপাদের পরিহাস সব সময় মনে আসে না ভাই ।-_কি 
ভায়া নকুল সহদেব__-এক কোণে বসে" মিট মিট করে” চাইছ যে! 

ফুধিঠির। এখন উপান্ন? উপদেশ দাও বন্ধু! 
কৃষ্ণ। তাই ত। সতদেব আমার বাঁশিটা দাও ত। 
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হুধিষির । বাঁশি কেন? 

কষ্চ। অনেকদিন বাঁজাইনি। দাও । 
যুদ্িন্ঠর । তা এই সময়ে-_ 

কৃষ্ণ। মনস্থির কণর্তে দাঁও। 

[ কৃষ্ণ বাঁশি লইয়া খানিক বাজাইলেন ] 

নকুল। আপনি যে বাঁশি বাক্ষাতে আরম্ভ কলেন। 

সহদেব। বর্তমান বিষয়ের সঙ্গে এর কোন রকম সংশ্রব দেখা 
যাচ্ছে না। 

কৃষ্ণ । [ বাঁশি রাখিয়া গম্ভীর ভাবে ] যুধিষ্টির! ভীম্ম জীবিত 
থাকৃতে এ পক্ষে জয়াশা নাই। আমি তবে দ্বারকায় ফিরে যাই। 

সহদেব। সোনার চাদ আর কি! যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে তার পর সরে” 

পণ্ড়বার যোগাড় ! 

নকুল। একে বলে-_গাছে উঠিয়ে দিয়ে মই কেড়ে নেওয়া । 
ষুধিষ্টির। কেশব! এ ঘোর বিপদে একা তুমি মাত্র ভরস!। 

*কষ্ণচ। আমিকি কর্ব? আমিত এ যুদ্ধে অন্ত্রধর্ব না প্রতিজ্ঞা 
করে” এসেছি। আমার নারায্পণী সেনা বিপক্ষ-পক্ষে । অঞ্জুন মন দিয়ে 
যুদ্ধ কচ্ছেনা। আমি কি কর্ধ? 

যুধিষ্ঠির । অজ্জুন মন দিয়ে যুদ্ধ কচ্ছে” না 2 

কুষ্ণ। না। রণক্ষেত্রে আমার কেবল সারথ্য কর্ষার কথ|। 

তার চেয়ে বেশী কচ্ছি। 
ভীম। কি কচ্ছ্! ছাই কচ্ছণ। 

[ ২০৭ 
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কৃষ্ণ । কচ্ছি না! যুদ্ধের প্রারস্তে আমি তিন ঘণ্টা কাল্প ধরে” 
রণক্ষেত্রে অঞ্জুনকে উপদেশ দিইছি। উপদেশ দেবার কোন" কথা 
ছিল না.। কিন্ত অতখাঁনি উপদেশ বৃথাই গেল। অর্জুন হিম, অনড়। 
বাণ মাচ্ছে-_আর সঙ্গে সঙ্গে যেন হাই তুল্ছে। নৈলে অর্জুন যদি 
যুদ্ধ করে--দেবরাঁজের কাছে যার অস্ত্রশিক্ষা, শিবের কাছে যে পাশুপত 

অস্ত্র লাভ করেছে, যে শশ্তরশিক্ষায় ব্রহ্মচারী-ত জয় মুষ্টিগত কিন্ত 

সে যদি যুদ্ধক্ষেত্রে বাহুযুদ্ধ ছেড়ে আমার সঙ্গে কেবল বাগযুদ্ধ করে, তবে 
আমায় বিদায় দাও । 

যুধিষ্টির। অর্জুন! ভাই! তুমি মন দিয়ে যুদ্ধ কচ্ছ“না? 
অর্জুন। আমি কি কর্ব দাঁদা? জ্ঞাতিবধে আমার হাত ওঠে না, 

হৃদয় অবসন্ন হয়। আমি কি কর্ব দাদা! 

কৃষ্ণ । হাত ওঠাঁও। অবাধ্য হৃদয়কে দৃঢ় কর। 

যুধিষ্ঠির । [ কাতর ভাবে ] অর্জুন !-_ 
কুষ্। আর অর্জুনই বাকি কর্ধে! যুদ্ধের প্রারস্তে তুমিই তর্ক 

করে” ওকে দমিয়ে দ্িলে। জ্ঞাতিবধ, জ্ঞাতিবধ করে” জালাতন করলে! 

যার যা প্রাপ্য, যার প্রতি ধার যে কর্তব্য, আমি বলে* দেব। বিচার 

কর্ধার তোমরা! কে? ভীনম্মবধ তুচ্ছ ব্যাপার, অজ্জুন যদি মনে করে। 
অর্জুন। ভীগ্ম ইচ্ছামৃত্যু ৷ 
কৃষ্ণ। তবে আরকি! নিদ্রা যাও।--তর্ক কোরো না অর্জুন । 

নিজের কর্তব্য কর, ক্ষাত্রধর্্ম গালন কর। আর সব ভাঁর আমার উপর । 

যুধিষ্ঠির । [ সান্গনয়ে ] অর্জবন'।__ 
অঞ্জুন। আচ্ছা দাদা, তাই হবে। 

২০৮ ] 



পঞ্চম অঙ্ক । ] ভীগ্ব । 1 তৃতীয় দৃশ্য । 
|. 

কষ । ইচ্ছামৃত্যুর বন্দোবস্ত আমি কচ্ছি। এসো মা! তোমার 
একটা কাজ কণর্তে হবে। আচ্ছা কি ক'ত্রে হবে ভেবে পরে ব'ল্বো 
এখনই। এখন তোমরা যাও । 

[ কৃষ্ণ ভিন্ন সকলের প্রস্থান ] 
[ কৃষ্ণ আবার বাশি বাজাইতে লাগিলেন ] 

কৰি । 

ব্যাসের প্রবেশ । 

কেও? খধিবর ব্যাস ?-_ প্রণমি চরণে । 

ব্যাস। ধন্ত তুমি! পরমেশ ! কে পদে কাহার 
প্রথমে ৪ তোমার প্রভূ, লীলা বোঝা ভার। [প্রণাম ] 

প্রতারণ। ! প্রতারণ। ! নিত্য প্রতারণ। ! 

একি করিতেছ তুমি দেব নারায়ণ ! 
দুর ভবিব্যতে যি অবোধ মানব 

চলে সবে তোমার পদাঙ্ক লক্ষ্য করি 

ঢাকিয়া যাইবে পুরী প্রতারণাজালে। 
সাবধান নর! তুমি মনুষ্য সসীম, 
অসীম ঈশ্বর । ভিন্ন ধর্ম ছু'জনার । 

নিত্য আমি কত হত্যা করি বিশ্বতলে, 

মনুষ্য পতঙ্গ কীট-_-জানে! কি মানব ? 

মেষ শ্বাপদের খাদ্য ; ভেক ভুজঙ্গের ; 

কীট পতঙ্গের ভক্ষ্য । এ ব্রহ্মাগুময় 

চ*লেছে সংগ্রাম নিত্য আত্মরক্ষা তরে। 

-এই ঈশ্বরের কার্য । 
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ব্যাস। 

কষ । 

ব্যাস। 
কৃষ্ণ। 

ব্যাস। 

কৃষ্ণ 

কেন? 

সাবধান ! 

নরের অবোধ্য সেই উদ্দেশ্ত মহান্। 
মানুষ কি তাহার বাহিরে ? 

কভু নহে। 
এ মহা সংগ্রামে ব্যাস মানুষ একাকী 

সমর্থ ছাড়িতে স্বার্থ। বাহিরে তাহার 

বাহিরের সঙ্গে যুদ্ধ_ স্বার্থের প্রসার । 
কিন্তু অন্ত ছন্দ তার দিয়াছি অন্তরে-- 

নিজ প্রবৃত্তির সঙ্গে নিজ প্রবৃত্তির । 

ব্রহ্মাণ্ডে সমগ্র আমি ; সারাংশ মানুষ । 

এ দুগ্ধের ক্ষীর নর-_এই পাদপের 

পুষ্প স্থকুমার। ব্যাস! এ স্থাষ্ট আমার। 

মানুষ মানুষ হলে হইবে তাহার 

ঈশ্বরের চেয়ে বড়। 
সেকি নারায়ণ ! 

ঈশ্বরের চেয়ে বড় মানুষ 1! 
নিশ্চয় । 

অর্থাৎ সে মানুষ- মানুষ যদি হয়। 

ব্যাস। ওকি কৃষ্ণ! তব চক্ষে জল, মুখে হাঁসি। - 
কৃষি । 

২১০] 
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| 

চতুর নুশ্য। 

স্থান-_কুরুক্ষেত্র। কাল-_রাত্রি। 

ভীম্ম একাকী । 

ভীম্ম। এ শুন্য জীব্ন আর ভালো! নাহি লাগে। 

দিনে দিনে ক্ষীণ হ'য়ে আসে পরমায়ু। 
দেখিয়াছি সহচর বন্ধু অন্ুচরে 

নিমগ্ন হইতে ধীরে কালসিন্ধুজলে ; 

আর আমি চলিয়াছি ভাসি কাঁলজ্োতে, 

ক্লান্ত অবসাদভারে, বিগতবৈভব 
শীর্ণ অবশেষ লয়ে ।- ধীরে অন্ধকারে 

ছেয়ে আসে জীবনের কর্মরঙ্গতূমি ৷ 
তুষারসম্পাতহিম শিখরে দীড়ায়ে 

দেখিতেছি অতীতের সান্নু উপত্যকা ।-_ 

আর ভালো! নাহি লাগে এ রুক্ষ নির্জন । 

গান্ধারী ও কুস্তীর প্রবেশ। 

ভীন্ম। কে! কুস্তী! 
| উভয়ে প্রণাম করিলেন ] 
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ভীষ্ম। কি সংবাদ কুস্তী! পাওবের কুশল ত? 

কুস্তী । যথাসম্ভব কুশল। কন্তী আমার পুন্রগণ আজ নিরুৎসাহ, 

তয়াকুল, ঘ্রিয়মাণ, নিজ্জীব । 
ভীষ্ম। কেনমা? 

কুস্তী। যুধিষ্টির জয়াশা ত্যাগ করেছে । সে পুররায় বনে যাবার 
জন্ট প্রস্তত হয়েছে । 

ভীম্ম। কেন? স্বয়ং প্রীকৃষ্ণ যার পক্ষে, তাঁর কিসের ভয় কুস্তী? 

কত মুনি খষি ধার চরণাশ্বুজ ধ্যান করে” পায় না, তিনি ষে দিকে স্নেহে 

বাঁধা, তার আবার জয়াশ! নাই? ৃ 
কুম্তী। কিরূপে জয় হবে দেব! এই নয় দিনের যুদ্ধে সমস্ত সৈন্য 

কাতর, জঙ্জর। আর করদিন এ সৈন্য আপনার শরাঘাতের সম্মুখে 

দীড়িয়ে থাকবে দেব? আমরা যুদ্ধে জয় চাই না। আমরা বনে যাচ্ছি। 

তাই দিদির কাছে বিদায় নিতে এসেছিলাম । 

ভীক্। কিন্ততোমার পুত্র ধনগ্রয় মহাবীর । 

কুস্তী। ধনঞ্জয়ের মত পৃথিবীর শত বীর একা ভীম্মের সমকক্ষ নয়। 
একা! ধনঞ্জয় কি কণ্বে ? 

গাঙ্কারী। মহামতি ! আপনি হুর্যযোধনের পক্ষ ত্যাগ করুন । 

ভীম্ম। সেকিগান্ধারী! 

গীন্ধারী। জানি, আপনি কৌরবের পিতামহ। কিন্তু আঁপনি 
/“পাগবেরও পিতামহ। সংগ্রামে এক পৌন্রের পক্ষ.হ*য়ে অপর পৌন্রের 

বিপক্ষে অস্ত্রধারণ তীম্মকে সাজে না। আপনি ছৃর্যোধনের পক্ষ 
পরিত্যাগ করুন। 
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ভীম্ম। তাপারি না গান্ধারী। ছুর্য্যোধন রাজা । আমি প্রজা । 

রাজার বিপদে তাকে রক্ষা কর! প্রত্যেক প্রজার কর্তব্য । 

গান্ধারী। ছুূর্য্যোধন রাজা নয়। হূর্য্যোধন পরস্বাপহারী দস্থা। 

একজনের সম্পত্তি লুঠন করে” রাজা! উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বস্লেই 

রাজা হয় না দেব! 
ভীম্ম। সে কিগান্ধারী ! দূর্যোধন তোমার পুত্র । 

গান্ধারী।, হা হূর্যোধন আমার পুক্র।--পিতা ! আপনি জানেন, 
মাতার কাছে তার পুত্র কি জিনিষ? সে তার দেহের শক্তি, নয়নের 
দীপ্তি, অন্ধের বষ্টি, রোগীর ওঁষধ, মুসূষু'র হরিনাম। সে তার জীবন 

মরুভূমির নির্ঝর, সংসারসমুদ্রের তরণী, ইহজন্মের সর্বস্ব, পরজন্মের 
আশা, জন্ম জন্মান্তরের পুথ্যরাশি । সে তার যন্ত্রণার সুযুপ্তি, শোকে সান্তনা, 

দৈন্তে ভিক্ষা, নিরাশায় ধৈর্য্য ।-_হুর্য্যোধন আমার সেই পুভ্র । কিন্তু যখন 

সেই পুত্র স্তায়ের সত্যের বিবেকের ধর্মের বিপক্ষে,তখন সে আমার 

কেউ নয়। যথন সেই পুত্র পাপের সিংহাসনে বসে”, অন্যায়ের রাজদণ্ড 

ধরে”, স্র্নীতির শাসন জগতে দৃঢ় করে,__তখন সে আমার কেউ নয্ব। 
যখন সেই পুত্র রাজ্যে অশান্তি অরাজকতা উচ্ছৃঙ্খল অত্যাচার নিয়ে 
আসে--তখন ইচ্ছা! হয়-_কি ঝক্ল্বে! পিতা--তখন ইচ্ছ' হয় যে আমি 

আত্মহত্যা করি, তখন অনুতাপ হয় যে ছেলেবেলায় তাকে “মুন খাইয়ে, 

মারিনি কেন।-পিত।! আমি দূর্যোধনের জননী । আমি ব্ল্ছি, 

আপনি দুর্য্যোধনকে ত্যাগ করুন। 

ভীক্ম। কিন্তু গান্ধারী! আমি তার অন্ন থেয়েছি। 

গান্ধারী। এত বিনয়! এ সাম্রাজা ছুর্যোধনের নয়, হুর্য্যোধনের 

[ ২১৩ 
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পঞ্চম অঙ্ক । ] ভীম্ব । [ চতুর্থ দৃশ্য । 

পিতার নয়, এ সাম্রাজ্য ভীম্মের ।_ ছুর্য্যোধনের অন্ন আপনি খেয়েছেন! 
না হুর্যোধন এতদিন ধরে” আপনার কৃপাদত্ত অন্ন খাচ্ছে।-_-আর তাই 

যদি হয়, অন্নদাতা! যদি হত্যা কর্ভে বলে, আপনি কি তাই কর্কেন ? 

ভীম্ম। এ হত্যা? | 
গান্ধারী। এহত্যা। আর এ একটা হত্যা নয়, এ সহজ সহজ 

হত্যা । যুদ্ধ নাম দিলেই কি হত্যা আর হত্যা নয়। মহাঁরাঁজ পাঁতুর 
পুত্র পাগডবের! পাঁচখানি গ্রাম চেয়েছে । মদৌন্ত্ত হুর্য্যোধন উত্তর দিয়েছে 

“বিনা যুদ্ধে সুচ্যগ্র পরিমাণ মৃত্তিক1 দিব না আর সেই দৃপ্ত স্বেচ্ছাচার, 

ধর্মবীর ভীম্ম বাহুবলে প্রচার কচ্ছেন। 

ভীম্ম। গান্ধারী! বুঝতে পাচ্ছি--এ অন্তায়। কিন্তু বিপদে 
রাজাকে ত্যাগ কণ্ভে পার্ধ না। ভীম্ম জীবন থাকতে কৃতন্ব হ'তে 

পার্কে না। | 

_ গান্ধারী। কুস্তী! দিদি!_-এ অরণ্যে রোদন। ভীনম্ম বড় রাজভক্ত! 
কর্তব্যের জন্য মাতা পুত্রকে ত্যাগ কা্তে পারে, ভীম্মদেব রাজাকে ত্যাগ 

কণর্তে পারেন না। চল দিদি! [ প্রস্থানোদ্যত | 

ভীম্ম। দাড়াও । 
[ উভয়ে দীড়াইলেন ] 

ভীম্ম। না যাও। [গান্ধারী ও কুস্তী চলিয়া গেলেন। ভীন্ম 

পাঁদচারণ করিতে লাঁগিলেন ] ০ 

“ তাহাই হউক তবে ।-_আত্মহত্যা পাপ। 
আমি করিব সে পাপ, যাইব নরকে 
স্থাপিত ধর্্বর রাজ্য এই ধরাতলে। ৷ 
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পঞ্চম অঙ্ক । ] ভীর্ছ। [ চতুর্থ দৃশ্য । 

সত্য কথা !-_অধর্ম্ের পক্ষে বটে আমি। 

_তথাপি--তথাপি- রাজভক্তি, কৃতজ্ঞতা-_. 

উভয়ের পিতামহ-বিষম সংশয় !__ 
এ মহা অন্তায়_আর ইচ্ছামৃত্যু আমি । 
-_কিন্তু হেন সংঘটন আপন মৃত্যুর-- 

নহে কি সে আত্মহত্যা। তাহাই হউক। 
-ওকে ! ওকে ছায়ারূপী ? 

ছায়ামূন্তি। প্রতিহিংসা-_ 
ভীম্ম। প্রতিহিংসা! ! 

ছায়ামৃত্তি। প্রতিহিংসা মম 
কালি পুর্ণ হবে ভীন্ম রুধিরে তোমার । 

ভীক্ম। কিরূপে ?-- কোথায় যাও? কহ সমাচার 

আমার মৃত্যুর । কহ। 
ছায়ামৃত্তি। কালি পুনরায় 

গত কুরুক্গেত্র-রণস্থলে- পাইবে সাক্ষাঁৎ। 
[ অন্তহিত ] 

ভীক্ম। চলিয়া গিয়াছে মৃত্তি মিশায়ে তিমিরে। 

আশ্চর্য | উত্তম। তবে আর ছিধ! নাই । 

কৌরবকুলের প্রবেশ। 

দূর্য্যোধন। পিতামহ ! 
ভীম্ম। [ চমকিয়! ] কে ?-কৌরব? 

কি সংবাদ ? 

[ ২১৫ 



পঞ্চম অস্ক | ] ভীম্ম। [ চতুর্থ দৃশ্য । 

ছূর্যোধন। পিতামহ! ধন্য শৌর্ধ্য তব 

পলাইছে রণস্থল ছাড়িয় পাণ্ব। 
এঁ শুন পলায়ন-কোলাহলধ্বনি। 

ভীম্ম। বৎস! হা পলায়ন-কোলাহল নহে, 
&ঁ ধ্বনি পাগুবের উৎসব-কল্লোল । 

দুঃশাসন । উৎসব-কল্লোল ! 

ভীম্ম। উহা করিছে সুচনা 

ভীম্মের পতন রণে, দশম দিবসে ! 
, ছুর্যোধন। ভীম্মের পতন রণে? 

ভীক্ম। ছুর্যোধন! ভাই ! 
আজি শেষবার বলি-_ক্ষান্ত হও রণে। 

এখনও সময় আছে । নহিলে নির্মল 

হইবে কৌরবকুল সমরে নিশ্চয়। 
শকুনি। ভীম্মের বচন কভু মিথ্যা নাহি হয়। 
দুঃশামন। মাতুল! 

শকুনি। বিজয়লক্মী বড়ই চঞ্চলা । 

ভীম্ম। বৎস! শেষবার বলি--ক্ষান্ত হও রণে। 

হুর্যোধন। কখন না। পিতামহ! দিব এই প্রাণ; 

কৌরবমধ্যাদা নাহি দিৰ বলিদান। . - 

ভীম্ম । এ দৈব!-_সামান্য নর আমি কি করিব! 

আমি দেখিতেছি দুরে--যে কাল অনল 

জলিল সমরে আজি ভ্রাতৃদ্বেরূপী, 
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পঞ্চম অঙ্ক । ] ভীক্ষ। [ চতুর্থ দৃশ্য । 

কুরুক্ষেত্র-রণস্থলে, কালে সে অনল 

হবে ব্যাপ্ত পরিব্যাপ্ত সমগ্র ভারতে, 

রাবণের চিতাসম যুগে যুগে তাহা 

জ্বলিবে অনন্ত কাল। জানিও নিশ্চয় । 

শকুনি। ভীঘ্মের বচন কভু মিথা! নাহি হয়। 

ভীম্ম। ফিরে যাও স্বস্বগৃহে। ম্ুখেনিদ্রা যাও। 

ৃ [ কৌরবগণের নতমুখে প্রস্থান ] 

ভীম্ম। কিছুদিন হতে আশে পাশে দেখিতেছি 

মরণের ছায়া । আজি আসিয়াছে দ্বারে। 

শুনিয়াছি তাহার সে গভীর আহ্বান । 

ব্যাসের সহিত প্রারুঞ্চের প্রবেশ । 

কৃষ্ণ। ভীম্ম! 
ভীম্ম। একি! বাসুদেব! প্রণমি চরণে । 

গড _খাষিবর প্রণমি চরণে তব। 

ব্যাস। স্বস্তি। 

কৃষ্ণ । বুবিয়াছ কেন আমি শিবিরে তোমার, 
গভীর নিশীথে ভীক্ ! 

ভীম্ম। বুবিয়াছি দেব! 
লীলাময় তুমি অন্তর্যামী ভগবান্। 

২ এই আত্মহত্যা পাপ, তোমার ইচ্ছায়, 

__ আনীর্বাদ কর-_যেন ধৌত হঃয়ে যায়। 
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পঞ্চম অঙ্ক । ] তীম্ম। [ চতুর্থ দৃশ্য । 

কৃষ্ণ । চেয়ে দেখ ব্যাস! একি দেখেছ কখন ?-_ 

এত বড় ত্যাগ ! হেন নিঃস্বার্থ জীবন? 

ব্যাস। দেবব্রত! দেবব্রত! এও কি সম্ভব! 

ধন্য ভাই, ধন্য তুমি। ধন্য আমি ব্যাস, 
-যে আমি তোমার গুরু । দেবব্রত! আজি 

শিষ্যের নিকটে গুরু ক্ষুদ্র হঃয়ে যায় । 

কৃষ্ণ । কহিতেছিলাম ব্যাস- ঈশ্বরের চেয়ে 
মহৎ মান্ষ__যদি মানুষ সে হয়। 

্জীষ্ম! আমি নির্বিকার! চেয়ে দেখ তবু 
আমার নয়নে জল ।-_ভক্ত ! নরোত্তম ! 

পুণ্যশ্লোক ! মহাভাঁগ ! যোগী ! বীরবর ! 

ত্যাগের আদর্শ! পাপ স্পর্শিবে তোমায়? 

সাধ্য তার ?-_দেখ এ তব মহিমান়্ 
তব পদতলে পাপ কেঁদে গলে" যায়। 

২]. 



পঞ্চম অঙ্ক। ] ভীক্ম। [ পঞ্চম দৃশ্য । 

সাওস্ন নুস্থ্য । 

শা 6 ৩৯৫৪ ৩ 

স্থান-_-রণক্ষেত্রপ্রাস্ত | কাল__প্রদোষ |. 

কৃষ্ণ, অজ্জুন ও শিখণ্ডী। 

কৃষ্ণ । কি দেখিছ ধনগ্রয়! নির্বাক বিশ্ম়ে 

দাড়ায়ে সমরাঙ্গণে? উঠ রথে বীর। 

যুদ্ধ কর। 

অঙ্জুন। কি আশ্র্ধ্য দেবকীনন্দন ! 
দেখিতেছ বাস্থদেব এই ।__ 

কৃষ্ণখ। কি অজ্ঞন ? 

অজ্ঞুন। হেন যুদ্ধ দেখিয়াছ কভু কি যাদব? 

এঁ দেখ ভীম্ষের জ্যামুক্ত শরজাল 
করিয়াছে অবরুদ্ধ হৃর্য্য-করজালে 

প্রলয়ের মেঘসম আসি”। এ দেখ 

অসির পিঙ্গল দীপ্তি খেলিছে বিহ্যৎ। 

একা ভী্ম যুদ্ধ করে শত ভীক্ষ প্রায়, 
বন্ত্রসম হানে বাঁণ বক্ষে অরাতির | 

ঘিরিছে সহস্র সৈম্ত চারিদিকে তাঁর-__ 

নিমেষে বাণের স্পর্শে ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে 
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পঞ্চম অঙ্ক] ভীগ্ম। [পঞ্চম দৃশ্য । 

পড়ে ভূমিতলে । এ ঘন বাগ্ বাজে 

এ রণকোলাহল, মৃত্যুর কল্লোল, 

সঙ্গে তুরঙ্গের হ্েষা, করীর বৃংহিত 
ছাপিয়া উঠেছে ভীম্ম কোদও-টঙ্কার ৷ 

ভীম্মেরও এ হেন যুদ্ধ কভু দেখি নাই। 
কৃষ্ণ। সত্যই আশ্চর্য্য, পার্থ! 

অজ্জুন। এ দেখ পলাইছে পাওব-সংহতি। 
পশ্চাতে একাকী ভীম্ম চালাইছে রথ, 

মত্ত প্রভঞ্জনসম মেঘের পশ্চাতে । 

স্কীতবক্ষ, দৃঢ়মুষ্টি, আলীট়চরণ, 

বৃদ্ধ অঙ্গে স্বেদধার দ্রুত বহে" যায়, 

বন্ধ ওষ্ঠদয়ে মৃত্যু, নয়নে প্রলয়, 
একি সে স্থবির ভীম্ম কিংবা বজ্রপাণি ! 

ধন্য পিতামহ ! ধন্ ভীক্ম ! ধন্য বীর ! 

হেন যুদ্ধ-_কি উল্লাস! বুঝি ভীম্ম আজি 

ছাড়া”য়ে উঠেছে ভীম্মে। 
নেপথ্যে । পালাও পালাও ! 

ধনুর্ববাণহান্তে যুধিষ্টিরের প্রবেশ | 

যুধিষ্ঠির । অর্জুন! এখানে ! 
কষ । কিছু বলিও না-_পার্থ 

করিতেছে উপভোগ সমর সুন্দর | 
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যুধিষ্ঠির । অজ্জুন! অজ্জুন! 

অজ্জুন। [ চমকিয়! ] দাদা ! 

যুধিঠির। এখানে কি হেতু? 
অজ্জুন। ক্ষণিক বিশ্রাম তরে। 

যৃধিষ্টির। এদিকে নির্মূল 

হইল পাগব-সৈম্ত ! 

নেপথ্যে । পালাও পালাও । 

বুধিষ্ির । ত্র শুন আর্তনাদ !__এঁ দেখ চেয়ে 

পাগডববাহিনী ভেদি” বিছ্যুতের মত, 

ঘর্থরিয়া রথচক্র বিজয়-উল্লাসে 

আসে বীর। পার্থ! যুদ্ধে অগ্রসর হও । 

অজ্ভ্বন। এই যাইতেছি যুদ্ধে। কোঁন ভয় নাই। 
কৃষ্ণ । ঘুম ভাঙ্গিয়াছে ধনঞ্জয়? 

অজ্জুন। আজি তবে-_ 

ভীম্ম ও পার্থের মহ! সমরসংঘাতে 

প্রলয় হইবে। রথ চালাও সারথি। 

কৃষ্ণ। শিখপ্তী রহিও তুমি পার্থের সম্মুখে । 

দৃশ্য পরিবর্তন । 

দ্ধাঙ্গন-_সমরবেশে ভীল্ম। 
তীম্ম। এ নহেত শিখণ্ডীর বাণ !--অজ্ঞুনের শর 

বজ্বসম বাজে বক্ষে ।--হাঁনো বাণ যত 
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পাঁরো ধনপ্রয়। বক্ষ'দিতেছি পাতিয়!। 
আজ তবে শেষ। রথ চালাও সারথি 

রণক্ষেত্র মধ্যস্থলে। সবার সম্মুখে 

সমরে পড়িবে ভীম্ম। দেখুক জগৎ। 

অষ্ট দুস্্য। 

স্থান_-কৌরবের অন্তঃপুর। কাল-_সন্ধ্যা। 

অন্থিক! ও অন্বালিক। বেড়াইতে বেড়াইতে গল্প করিতেছিলেন। 

অধ্বিকা। এই দশ দিন ধরে+ যে ক্রমাগত যুদ্ধ হচ্ছে_তবু বিজয়- 
লক্ষ্মী যে বড় চুপচাপ করে বসে” আছেন ! 

অন্বালিকাঁ। নিদ্রা যাচ্ছেন বোধ হয়। 

অশ্থিকা। স্বপ্ন দেখ্ছেন। 

অগ্ধালিকা। নাক ডাকৃছে। 

অস্বিক। ভীম্ম যুদ্ধ কচ্ছেনি? 
অন্বালিকা। তা কচ্ছেন বৈকি। 

অস্বিকা। এই দশদিন ধরে? ? 

অস্বালিক1। ক্রমাগত । 
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ত্বিকা। এই বুড়ো মানুষটাকে *এরা অমর পেরে বড্ডই বেশী 
থাটিয়ে নিচ্ছে! 

অশ্বালিকা। “অমর পেয়ে” কি রকম! ভীম্ম কি অমর? 

অন্বিকা। অমর বৈকি! 

অন্বালিকা। না, ইচ্ছামৃত্যু ? 
অন্বিকা। সমানই কথা । ইচ্ছা করেঃ কে মণর্ডভে চায়? . 

অন্বালিক1। সত্য দিদি সাধ করে” কে এই পৃথিবী ছাড়তে চায়? 
_-সে এত সুন্দর! 

* স্রস্তবসন। শ্রস্তকেশ! গান্ধারীর প্রবেশ । 

গান্ধারী। শুনেছিস্ মা? 

অন্বিকা ও অন্বালিকা। কিমা! 

গান্ধারী। এ কাল সমরে আজ ভীম্মের পতন হয়েছে ! 
[ অন্বিকা ও অন্বালিক! প্রস্তরমু্তির হ্যায় দীড়াইয়৷ রহিলেন ] 

গান্ধারী। কিমা! চুপ করে” রৈলি যে! একদৃষ্টে আমার পানে 
চেয়ে রঃয়েছিস্ যে!--যেন ছুই পাঁষাণ-প্রতিম! 1_-কীদছিস্ না মা? 

ওরেঞ্ততার! চেচিয়ে কাদ্--সঙ্গে আমিও কাদি। আমার কান্না আস্ছে 

না! কে যেন করোধ করেছে । কাদ্ মা! 

অস্বিকা। গান্ধারী-_ 

গান্ধারী। কি!--থেমে গেলিযে! কথাক' ! কাদ্! কি হয়েছে 

বুঝতে পেরেছিস্!-_তবু কীদূলিনে মী! [অন্বালিকাকে ]1--কৈ! 
যে ঠোট নড়ছে! কি ব্ল্ছিস? আরও চেঁচিয়ে, আরও টেঁচিয়ে ! 

এই প্রলয়ের ঝড়ে কিছু শুন্তে পাচ্ছিনা। আরও চেঁচিয়ে ! 
[ ২২৩ 
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আন্বকা। ভীম্মের পতন হপ্য়েছে? পৃথিবীতে ভীম্ম নাই ? 

গান্ধারী। আছে-_রণক্ষেত্রে উত্তরায়ণের অপেক্ষায় ভীম্মদেব শর- 

শষ্যায় শুয়ে আছেন। মৃত্যু এখনও তাকে স্পর্শ কর্্তে সাহস করেনি! 

দুরে দাড়িয়ে আছে । কিন্তু তার পর? 

অন্বালিকা। তার পর! 

গান্ধারী। জানি না । ভীম্ষের মৃত্যুর পরে কি হবে জানি না'। 

এ আকাশ কি এ রকম নীল থাকবে? বাতাস বৈবে? মানুষ হেঁটে 

বেড়াবে, কথা কহিবে আর আমর !-_আমরা বেঁচে থাকবো £ 

অন্বিকা। কি হোল বোন্। 

অন্বালিকাঁ। কি হোল দিদি। 

গান্ধারী। এই দীর্ঘ শূন্ত শুক জীবন পরের জন্যই বহন 

ক,রেছো- আর আজ মলে তাও পরের জন্ত ! এত বড় জীবন, এত- 

খানি মমতা, এতখানি শক্তি সব পরের জন্য ! আর নিজের জন্ত 

_শুধু অক্ষয় কীন্তি। 

অন্বিকী। এ কি! এ যে দুঃখভারে নুয়ে পড়ে যাচ্ছি, মাটির 
সঙ্গে মিশিয়ে যাচ্ছি। কোথা গেল ধষির বর__সেই হর্ষ, সেই দ্ত্রীপ্তি, 

জদয়ের সেই অনস্ত যৌবন, যার শক্তিবলে পতির বিয়োগ দুঃখ হেসে ঘাড় 

, পেতে নিয়েছিলাম, জরার উপর এতদিন রাজত্ব ক'রে এসেছিলাম !-বোন্! 

অন্বালিকা। কখন কাঁদিনি! তাই ছুঃখের সেই নিরুদ্ধ বারিরাশি 

এসে এ হৃদয় ভেঙ্গে চুরে ভাসিয়ে দিয়ে যায় যে দিদি 

অন্বিকা। কীদ্ চেঁচিয়ে কাদ। ছুঃখ অশ্রু হয়ে নেমে যাক্, 

চীৎকারে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়কৃ। 
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গান্ধারী। ওকে? 

স্থবিরা সত্যবতীর প্রবেশ । 

সত্যবতী। ওরে! তোরা আছিস্? 

গান্ধারী। এ যে সত্যবতী !--একি! এক মুহুর্তে স্থবির! সেই 
অনস্ত-যৌবনা-_ 

সত্যবতী। কৈ! কেউ নাই! 
অশ্থিকা। এই যে আমরা আছি মা! 

সত্যবতী। অগ্বালিক।! 

অন্বালিকা। এই যেমা! 

সত্যবতী। কৈ দেখতে পাচ্ছি না ত। 

গান্ধারী। একি! অন্ধ! 

সত্যবতী। অন্বিকা! অন্বালিকা! কোথায় তারা । 

উভয়ে । এই যে মা আমরা ! 

সত্যবতী। হামা বলে” ভাকৃ। মা বলে” ডাক । | স্বীয় বক্ষে 

হাতদিয়া ] এই জায়গায় ।--এই জায়গায়-_ডাক্! ভাঁক্_-মা বলে, 

ডাক! যেমন সে ডেকেছিল। সে আমায় একদিন মা বলে' 

ডেকেছিল। তার পর-_ 

অন্বিকা। মা সাত্বনা! দাও মা । 

গান্ধারী। আজ কে কাকে সাম্বন৷ দেয়! 

সত্যবতী। আয় মা কোলে আয! বক্ষে আয় !--কোথা আছিস্ 

তোর! ? দেখতে পাচ্ছিনে !- বক্ষে আয় মা! [ সরোদনে ] বক্ষে আর মা! 
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তোদের বক্ষে জড়িয়ে'ধরে' ঘুমিয়ে পড়ি। [ উভয়কে বক্ষে জড়াইয়া ] 
কৈ! শীতল হয় না ত। জলে” গেল! জলে” গেল !-_ওঃ! 

গান্ধারী। দিদি! 

সত্যবতী। কে গান্ধারী! আছিস্? বেঁচে আছিম্? বেশ 

হয়েছে! আয় তিন পুরুষ একসঙ্গে চেচিয়ে কাদি। এক সঙ্গে-_ 

এক স্থরে।--[ জুরে ] 

সে যে আমার নিখিল জগৎ, 

মেযে আমার অস্তঃস্থল ; 

দে যে আসার মুখের হাসি, 

দে যে আমার চোখের জল । 

সে যে আমার--সে ষে আমার--সে যে আমার-- 

ওঃ! জলে" গেল! জলে” গেল! 

সে যে আমার বুকের জ্বালা, 

সে যে আমার গলার হার ;-- 

সে যে আমার_চীদের আলো, 

দে ঘষে আমার অন্ধকার। 

সে যে আমার---- 

সঙ্গে সঙ্গে গা অন্বিকা, গা অন্বালিকা ।-_ 

মেযে আমার ছখের মরগ, 

সে যে আমার সুখের গান ; 

সে ঘে আমার নিশার প্রভাত, 

সে যে আমার অবসান। 

সে যে আমার 
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[ হাততালি দিয়া ভঙ্গী সহকারে ] 
সে যে আমার ইহ জীবন, 

মে যে আমার পরপার--- 

দেযে আমার বিজয় ভেরী, 

সে যে আমার হাহাকার । 

সে ষে আমার-_সে যে আমার-- 

_বৎস!, প্রাণাধিক পুত্র আমার ! 

গান্ধারীর আলিঙ্গনে মুচ্ছিত হইয়! পড়িলেন। 

অস্বিকা ও অন্বালিকাঁ। [ঘেরিয়া ] মা! মা! 

গান্ধারী। বীণার তার ছিঁড়ে গিয়েছে, মৃত্যু হয়েছে। 
আম্বকা ও অশ্বালিকাঁ। [ একত্রে] মৃত্যু হয়েছে? 

গান্ধারী। মৃত্যু হয়েছে। 

তত্বালিকা অস্বিক' একদুষ্টে পরস্পরের পানে চাহিয়া রহিলেন! 
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হনগ্স্ন দুস্থ । 

স্থান_-সমরাঙ্গন। কাল--প্রভাত ৷ 

অঙ্জুন ও শিখণ্ডী চলিয়া! যাইতেছিলেন। , 

শিখণ্ডী। সমরে প*ড়েছে তীম্ম। কাতর কি হেতু 

তবে তুমি ধনঞ্জয় ? মুহ্মানসম, 
চলিছ দুর্বল পদে, টলিছে চরণ! 

অজ্ঞুন। শিখগী। হৃদয় মম বড়ই ছূর্বল। 

২২৮ ] 

অন্তরে বাজিছে সেই এক ভগ্ন ধ্বনি__ 

“কি করিলি ধনগ্রয়। যেই বক্ষপরি 
শুরে নিদ্রা যাইতিস্, সেই বক্ষে তুই 
কেমনে হানিলি বজ্ব ?”- পিতামহ যবে 

দেখিলেন পৌন্র করে ততীক্ষ শরাঘাত 
বুদ্ধ পিতামহ-বক্ষে ; বড় অভিমানে 

রাখিলেন ধন্ুর্বাণ ; দিলেন প্রসারি'.. 

প্রসারিত লোৌলবক্ষ । লক্ষকরি নাই 
রণোন্মত্ত আমি তবে ।--অর্জুনের শরে 

নিরস্ত্র ভীম্মের হত্যা | 



পঞ্চম অস্ক। ] ভীন্মম “সপ্তম দৃশ্ঠ। 
শিখত্ী। কে বলিল বীর? 

ভীম্ম ত আমার শরে পতিত সমরে। 

অর্জুন। শিখণ্ডী! যখন নিয়ে নিখাত পর্বত, 

_... তর্জনীর স্পর্শমাত্র হয় ভূমিসাঁৎ। 
শিখণ্ডী। বৃথা ক্ষোভ। ঘটিয়াছে যাহা! ঘটিবার। 

অজ্জন। দেখিলে না বীরবর! পড়িলেন আজি 
সমরে কিরূপ ভীম্ম? ষেন জ্যোতিম্মান্ 

প্রদীপ্ত মধ্যাহু-ূ্্য পিয়া পড়িল। 

কীপিয়া উঠিল বিশ্ব, সহসা আকাশ 
প্রলর়ের অন্ধকারে ছেয়ে গেল। স্বর্গে 

দেবতার হাহাকার স্পষ্ট শুনিলাম। 

আর [ রুদ্ধকণ্ঠে ]-__চল যাই পিতামহ সন্নিধানে। 
শিখণ্ডী। [ যাইতে যাইতে ] ভীম্মের পতনে আজি কেন এ উল্লাস 

অন্তরে আমার পার্থ? কে যেন কহিছে 
কর্ণে মম “পূর্ণ তব প্রতিহিংসা আজি !” 
--একি পার্থ? 

অজ্জুন। সেকিবীর? 
শিখণ্ডী। যাইব না আমি। 

তুমি যাঁও ধনগ্জয় ! 

অর্জুন। সেকি বীরবর? 

শিখণ্ভী। পারিব ন।।-_পারিব না। যাঁও ধনঞ্জয় ! 

[ উভয়ের বিপরীত দিকে প্রস্থান ] 

সী [ ২২৯ 



পঞ্চম অঙ্ক |]. ত্ীত্ম। [ অফটম দৃশ্য । 

অস্টন্ন নুস্থ্য | 

-৯পকাহক 

স্থান--কুকর্ক্ষেত্র । কাল-সন্ধ্যা। 

শরশব্যাপরি ভীম্ম ৷ 

সম্মুখে পাগ্ডব ও কৌরবপক্ষ সকলে দণ্ডায়মান ।' 

পাগুব কৌরবকুল ! বৎসগণ ! আজ 
প্রকাণ্ড হত্যার লীলা আরম্ভ হইল । 
সমরে পস্ড়েছে ভীম্ম ! কাঁলের করাল 

কৃষ্ণ ধারাপাতে লিখ রুধির অক্ষরে 

প্রথমে ভীম্মের নাম । শীঘ্র পুর্ণ হবে 

্ 

এ কৃষ্ণ তালিক! ৷ 

বিছর। কোন চিন্তা নাই। কেহ 

. ব্লহিবে না কুরুপক্ষে এ কালসমরে । 

কুপাচার্্য । ভীম্মের পতন আজি করিছে সুচনা! 

এ যুদ্ধের ভাবী পরিণাম ।. 

যুধিটির। পিতামহ! 
অত্যধিক হইছে যন্ত্রণা ? 

ভীম্ম। কিছু নহে। 

__ছুর্যোধন ! 



॥ 

পঞ্চম অঙ্ক । ] ভীত্ম। চঅষউম দৃশ্য। 

হুর্য্যোধন। পিতামহ! 

ভীম্ম। ঝুলিয়া পড়িছে শির, দাও উপধান । 
[ ছূর্যোধন অততাত্তম উপধান আনিয়া ভীম্মের মন্তকের নীচে দিলেন ] 

ভীম্ম। [তাহা সরাইয়া সহাস্তে | 

ভীদ্মের এ উপধান!- অর্জুন! অর্জুন! 

[ অর্জুন স্বীয় তুণ ভীম্মের মন্তক-তলে রাখিলেন ] 

ভীক্ম। অর্জুন ভীম্মেরে চিনে ।--কি বল অজ্জুন ! 

অজ্জুন। , পিতামহ ক্ষম! কর । ঘুরিছে মস্তক ) 
দেখিতেছি অন্ধকার । 

ভীক্ম। না না বৎস, তুমি 
ধনঞ্জয়! সাধিয়াছ কর্তব্য আপন, 

আমি যাহা করি নাই। ছুূর্য্যোধন ! জল-- 
ছুর্য্যোধন। [ ন্বর্ণভূঙ্গীর পুর্ণ করিয়া জল আনিয়া ] 

পান কর বারি পিতামহ ! 

ভীম্ম। এই বারি! 
দাও বারি ধনঞ্জয় ! 

[ অর্জুন গাণ্ডীবে শরসংযোজনা করিয়া পৃথিবী বিদ্ধ করিলেন । 

তখন ভোগবতী-জল উৎস-আকারে উঠিয়া ভীগ্মের মুখে ছড়াইয়া পড়িল 
ভীক্সে। তৃপ্ত হইলাম ! 

উদ্ত্রান্তভাবে গান্ধারীর প্রবেশ। 

গান্ধারী। পিতা পিতা । [ জড়াইয়া ধরিলেন ] কোথা যাও 
ভীম্মদেব ?__-করি” নিঃস্ব এই বিশ্বতলে ! 

[ ২৩১ 



পঞ্চম অঙ্ক | ৩ ভীক্ম। 1 অই দৃশ্য 

কোথা যাও মহাভাগ অন্ধকার করি” 

এই দীন মর্ত্য ভূমে! যাইও নাঁ_পিতা । 
মানবগৌরব-রবি! কৌরবকল্যাণ ! 
আমার সম্তানকুল করেছে আশ্রর 

তোমারে, তোমারই দেব মুখ চেয়ে আছে 

বিপদসাঁগরে এই মহা! ঝটিকায় 5 
তাহাদের একা ফেলে কোথা যাও দেব! 

ভীম্ম। শান্ত হও মা! গান্ধারী! তোমারে কি সাজে , 
এই অধীরতা-_তুমি শত পুভ্রবতী । 

গান্ধারী। কিন্তু এ যে শত পুজ্র শোকের অধিক । 
কৌরবসহায় তুমি চিরদিন পিতা । 
_লা না যাইও না। উঠ! ধর ধনুর্ববাণ। 

_কৌরবের শক্রকুল ভন্ম করে” দাও । 
ভীম্ম। শোক করিও না! ধর্ম হইয়াছে জয়ী! 

গান্ধারী! উৎসব কর। 

গান্ধারী। সত্য কথা পিতা। 
ধর্ম হইয়াছে জয়ী-_কোন ছুঃখ নাই। 

বাজাও বিজয় বাগ্। দ্রোগে বলি দাও, 

কর্ণে বলি দাঁও, ছুর্য্যোধনে বলি দাঁও, 

ধর্দ জয়ী হৌকৃ! পিতা! কোন ছুঃখ নাই। 
গঙ্গার প্রবেশ । 

গঙ্গা। কৈ বৎস দেবব্রত! বৎস! দেবব্রত! 

২৩২] ” 



পঞ্চম অঙ্ক । ] ভীত্ম। : ' অইম দৃশ্য । 

ভীম্ম। কে ডাকিছ সেই শ্রিয় পরিচিত স্বরে, 
শৈশবের পুরাতন সেই নাম ধরি” 

ডাঁকিতেন যেই নাঁমে জননী আমায় ? 
গঙ্গা ।' আমি সে জননী তোর । 

ভীম্ম। প্রণমি চরণে । [প্রণাম ] 

পাগুব কৌরবকুল ! প্রণম চরণে ! 
| সকলে প্রণাম করিলেন ] 

গঙ্গা। 'কে হেনেছে মৃত্যুবাণ অন্তায় সমরে, 
আমার পুজ্রের বক্ষে। 

কুস্তী। অন্যায় সমরে নহে ; 

্তায় যুদ্ধে হইয়াছে ভীম্ষমের পতন । 

গঙ্গা । হেন বীর জন্মে নাই এই ত্রিভৃবনে, 
তায় যুদ্ধে বধ করে সন্তানে আমার। , 

হেন পুত্রে গর্ভে ধরি নাই 1--কে আমার; 

পুক্রহস্তা ! কহ।- 

অর্জুন। [ অগ্রসর হইয়া আসিয়া ] 
আমি সেই নরাধম। 

গঙ্গা। তুমি? তুমি কষুত্্র বীর? ্ ায়যুদ্ধে তুমি 
সাধিয়াছ ভীম্মের নিধন? অসম্ভব । 
--যে হানিল মৃত্যুবাণ, অন্তায় সরে 

আমার পুত্রের বক্ষে, স্বীয় পুত্রশোকে 

দ্রহিবে সে, দিলাম এ অভিশাপ আমি ! 

[ ২৩৩ 



পঞ্চম অঙ্ক । ] তীক্স। ' [ অষ্টম দৃশ্ঠ ). 

ভীম্ম। কি করিলে! কি করিলে! জননী জাহ্নবী! 
ফিরে লও অভিশাপ । 

_. অর্জুন। না না পিতামহ। 

গঙ্গা । 

ভীষ্ম। 

২৬৪ ] 

__দাঁও অভিশাঁপ দেবি জননী জাহৃবী। 

যত চাঁহো, যত পারো, দাও অভিশাপ । 

পুত্রশোক তুচ্ছ অতি। শত পুভ্রশোক 

সম বাজে এই ছুঃখ হৃদয়ে জননী-_- 
যে আমি ভীম্মের হস্তা! দাও অভিশাপ, 

যত পারে দাও ছুঃখ, এ মহাছুঃখের 

বিরাট অনলকুণ্ডে ;-_ভন্ম হয়ে যাবে । 

_পিতামহ- স্বর বদ্ধ হইল ] 
শান্ত হও বৎস ধনঞ্জয় ! 

কেহ করে নাই বধ। ইচ্ছামৃত্যু আমি ! 

__জননী বিদাঁর দাঁও। 

যাও নরোত্তম ! 
স্বীয় ধামে ফিরে যাঁও। বৎস দেববত 

প্রাণাধিক ; দেব তুমি দেবের মতই 

করিয়াছ মর্ত্যভূমে জীবন ধারণ-_ 

অনাসক্ত, নিষলক্ক, দুর্জয়, উজ্জল । 
যাও বস! শিরে লহ মাতৃপদধূলি। [ প্রস্থান ] 
কৌরব পাঁগুবকুল ! রাত্রি সমাগত । 

অন্ধকার হয়ে আসে ।-__গৃহে ফিরে যাও 1" 



পঞ্চম অঙ্ক |] ভীত্ম ॥ [ অফম দৃশ্ট। 

উন্মুক্ত সমর-ক্ষেত্রে, শরশয্যাপরি 
একাকী জাগিব আমি । গৃহে ফিরে যাও ! 

মা গান্ধারী !-_কৌরব পাগুবে আজ্ঞা কর। 

গাঁন্ধারী। পাগুব কৌরবকুল গৃহে ফিরে চল। 

ভীম্ম। 

কুষ্ত । 

ভীম্ম। 

কষ । 

[ সকলে স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গেল $ অন্ধকার হইয়া আসিল] 
আজ তুমি দেখা দাও হে করুণাময় ! ্ 

জগতের গুরু কৃষ্ণ! পাঁপীর আশ্রয়। 

পাপী আমি! নরাধম আমি । দেখা দাও। 
জীবনের মরণের এই সন্ষিস্থলে, 
ভয়ানক গম্ভীর মুহূর্তে-_এ সঙ্কটে 
এসে দেখা দাও নাথ! দেখিতেছি আমি 

সম্মুখে দিগস্তচুন্বী সমুদ্র অসীম ; 
শুনিতেছি সমুদ্রের তরঙ্গগর্জন। 

দেখা দাঁও দেখ! দাও দয়াময় হরি ! 

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব । 

আমি আছি দেবব্রত। কোন ভয় নাই। 

এই যে আমার কৃষ্ণ । দয়াময় হরি! 

অস্তিমে দেখাও পথ, দাও পদতরী । 

হে ত্যাগী সন্ন্যাসী ভীম্ম ! যোগী! কর্মবীর ! 

এ দেখ উদ্ভাসিত ধর্মের মন্দির 

কালের গগনচুহ্ী শিখরে বিরাজে। 

| ২৩৫. 



পঞ্চম অঙ্ক।] . ক্ভী্ব । [ অফটম দৃশ্য । 

এঁ উঠে ধূপ, শুন ত্র শঙ্খ বাজে) 

চলে” যাও ত্যাগী বীর--কোন চিন্তা নাহি; 

তরণী প্রস্তুত তীরে । চলে” যাও বাহি, 
স্বীয়পুণ্যফ্লবজ্যোতিরালোকিত পথ । 

- তোমার অক্ষয় কীর্তি ঘোষিবে জগৎ। 
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